
 

 

 

 

 

ُ ُتَألِيف 
َُأبِيُمَشك ورُالإسرَافِيلِي ُِ

وَماِل  ُكور بن يلعِّ بن َعبد اهلل الصَّ  عبد الشَّ
 يف َداِر احلَِديِث السلفيَِّة بِاحلَاِم 

 

 

 

مكتبة العلوم السلفية



  

 

 

 
 

 

 

 مجقع احلؼوق حمػوطة

 األوىلالطبعة 

 م1108 -  ه0331

 

 

 

 

 مكتبة العلوم السلفية  

 إب –اليمن 
 661538136 -  666316147: ضمقال - 13738144ه٤مشمػ: 

aloloom1437@gmail.com 

 : يمٞمقومقر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم اًمٗمٜمل اإلظمراج



 2 

 

╝ 

 أما بعد:

قمٜمد اعمٕمتٜملم سم٤مًمٕمٚمؿ يمثرة اجلٝمؾ ذم إزُمٜم٦م اعمت٠مظمرة، طمتك ضمٝمؾ  اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢من

سمؾ وصؾ  يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم قمـ ُمب٤مطم٨م اًمِمٝم٤مدشملم، ُمع يمقهنؿ يتٚمٗمٔمقن هب٤م دائام،

٦م اإلؾمالُمٞم٦َّم ذم اًمنمك، ومؽماهؿ يدقمقن ُمع اهلل همػمه، إُمر إمم أن ي٘مع يمثػم  ُمـ إُمَّ

ويذسمحقن ًمٖمػمه، وُم٤م ذاك إٓ سمسب٥م اجلٝمؾ قمـ ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدشملم، وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ 

٤مُل  رضمؾ ذم ظمػم ومال "حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ذم يمِمػ اًمِمبٝم٤مت:   أقمٚمؿ اًمٙمٗم٤مر ضُمٝمَّ

أطمبب٧م أن أذيمر ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ، وعم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ "(اهلل إٓ إًمف ٓ) سمٛمٕمٜمك ُمٜمف

اعمختٍمة سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، قمغم ؿمٙمؾ خمتٍم، يٛمٙمـ ومٝمٛمف 

 وشمدريسف، وأرضمق ُمـ اهلل اًمتقومٞمؼ واًمسداد، واحلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم.
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ل ُم٤م ي١مُمر سمف اًمٕمبد إذا أراد أن يسٚمؿ أن ي٘مقل ، ٓ إًمف إٓ اهلل أؿمٝمُد أن) :أوَّ

قمبده ورؾمقًمف(، ومٛمـ ٟمٓمؼ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ص٤مر ُمسٚمام، ًمف ُم٤م حمٛمًدا  أنَّ وأؿمٝمد 

 .(0)ًمٚمٛمسٚمٛملم، وقمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

: ىَم٤مَل  ُُمَٕم٤مًذا َأنَّ  ¶ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 

 َصَفاَدةِ  إَِػ  َؾاْدُظُفمْ  اْفؽَِتاِب، َأْهلِ  ِمنْ  َؿْوًما َتْلِت  إِكََّك »: ىَم٤مَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  سَمَٕمَثٜمِل

َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َأنَّ  َض  اهللَ َأنَّ  َؾَلْظؾِْؿُفمْ  فَِذفَِك، َأَضاُظوا ُهمْ  َؾنِنْ  اهللِ، َرُشوُل  َوَأِّن  اهللُ إِ  اْؾَسَ

ِل  ِف  َصَؾَواٍت  ََخَْس  َظَؾْقِفمْ   اهللَ َأنَّ  َؾَلْظؾِْؿُفمْ  فَِذفَِك، َأَضاُظوا ُهمْ  َؾنِنْ  َوَفْقَؾٍة، َيْومٍ  ـُ

َض  د   َأْؽـَِقائِِفمْ  ِمنْ  ُتْمَخُذ  َصَدَؿةً  َظَؾْقِفمْ  اْؾَسَ  فَِذفَِك، َأَضاُظوا ُهمْ  َؾنِنْ  ُؾَؼَرائِِفْم، ِف  َؾُسَ

اكَ  َراِئمَ  َؾنِيَّ ـَ ْم، َو ِق  َأْمَواِِلِ هُ  ْظُؾوِم،اْفـؿَ  َدْظَوةَ  َواتَّ  .«ِحَجاٌب  اهللِ َوَبْغَ  َبْقـََفا َفْقَس  َؾنِكَّ

وجي٥م قمغم اًمِمخص أن يتٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم إذا يم٤من ىم٤مدرا قمٚمٞمٝمام، عم٤م صمب٧م ذم 

 افـَّاَس  ُأَؿاتَِل  َأنْ  ُأِمْرُت »: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  ¶اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٛمر 

                                           

واعم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمسٚمػ وإئٛم٦م "(: 7/00ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ) (1)

ُمتٗم٘مقن قمغم أن أول ُم٤م ي١مُمر سمف اًمٕمب٤مد اًمِمٝم٤مدشم٤من، وُمتٗم٘مقن قمغم أن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ىمبؾ اًمبٚمقغ مل 

 ."ي١مُمر سمتجديد ذًمؽ قم٘م٥م اًمبٚمقغ

وهذا مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أئٛم٦م اًمديـ، وقمٚمامء اعمسٚمٛملم، وم٢مهنؿ جمٛمٕمقن قمغم ُم٤م قمٚمؿ "(: 7/6وىم٤مل )

، أو سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اًمرؾمقل، أن يمؾ يم٤مومر وم٢مٟمف يدقمك إمم اًمِمٝم٤مدشملم، ؾمقاء يم٤من ُمٕمٓماًل 

 ."سمدون ذًمؽ ، وٓ يّمػم ُمسٚماًم ، وسمذًمؽ يّمػم اًمٙم٤مومر ُمسٚماًم ٤م، أو يمت٤مسمٞمً ٤مُمنميمً 
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َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َأنْ  َيْشَفُدوا َحتَّى ًدا َوَأنَّ  اهللُ، إِ اَلَة، قُؿواَوُيؼِ  اهللِ، َرُشوُل  حُمَؿَّ  َوُيْمُتوا افصَّ

اَة، ـَ مْ  ِدَماَءُهمْ  ِمـِي َظَصُؿوا َذفَِك  َؾَعُؾوا َؾنَِذا افزَّ َّٓ  َوَأْمَواَِلُ  اإِلْشاَلِم، بَِحِق  إِ

 .(0)«اهللِ َظَذ  َوِحَساُُبُمْ 

ل ُم٤م جي٥م قمغم اًمٕمبد هق  وذه٥م اعمتٙمٚمٛمقن وهمػمهؿ ُمـ أهؾ إهقاء إمم أنَّ َأوَّ

ُمـ ىم٤مل: اًمِمّؽ، وهق ىمقل ُمبتدع مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٔمر، وُمٜمٝمؿ 

 .(1)واًمسٚمػ

 جمرد إمم وٓ اسمتداًء، اًمٜمٔمر إمم اخلٚمؼ ُمـ أطمًدا يدع مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل ٕن وذًمؽ

 .(2)أصح٤مسمف أُمر وسمذًمؽ اًمِمٝم٤مدشم٤من، إًمٞمف دقم٤مهؿ ُم٤م أول سمؾ اًمّم٤مٟمع، إصمب٤مت

                                           

٤م "(: 6/518اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )ىم٤مل ؿمٞمخ  (1) َٝم٤مَدشَم٤مِن "وَم٠َمُمَّ ْؿ هِبِاَم َُمَع  "اًمِمَّ ْ َيَتَٙمٚمَّ إَذا مَل

تِ  ٛمَّ
٦ِم َوَأئِ ُُمَّ ْٕ َٗم٤مِق اعْمُْسٚمِِٛملَم َوُهَق يَم٤مومٌِر سَم٤مـمِٜم٤ًم َوفَم٤مِهًرا قِمْٜمَد ؾَمَٚمِػ ا  ."َٝم٤ماًْمُ٘مْدَرِة وَمُٝمَق يَم٤مومٌِر سم٤ِمشمِّ

٦م ) ىم٤مل ىمقام اًمسٜم٦َّم ذم (2) اَم َأْٟمَٙمْرَٟم٤م ـَمريَ٘م٦م أهؾ اًْمَٙماَلم  "(: 010-1/011احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحجَّ َوإِٟمَّ

ْٟمَس٤من اًمٜمّٔمر اعْم١َُمدِّي إمَِم ُمٕمروَم٦م اًْمَب٤مِري، َوَهَذا ىَمقل  ُؿ ىَم٤مًُمقا: أول َُم٤م جي٥م قَمغَم اإْلِ قَمغَم َُم٤م أؾمسقا وَم٢مهِنَّ

يـ، َوًَمق َأٟمَّؽ شمدسمرت ََجِٞمع َأىْمَقاهلؿ ويمتبٝمؿ مل خمؽمع مل يسب٘مٝمؿ إًَِمْٞمِف أطمد ُمـ اًمّسٚمػ، وأئٛم٦م اًمدّ 

ًٓ ُمـ اًمٜمَّبِل  َٓ َُمٜمُْ٘مق ء ُِمٜمَْٝم٤م،  َح٤مسَم٦م ملسو هيلع هللا ىلصدَمِد َهَذا ذِم َرْ َٓ ُمـ اًمّمَّ ، َويَمَذًمَِؽ ُمـ اًمت٤َّمسمِٕملم ؓ ، َو

 سمٕمدهْؿ.

ُم٦م، واًمسٗمراء سَمٞمْ  ْٕ ٜمٜم٤َم َوسَملم َرؾُمقل َويَمٞمػ جيقز َأن خيٗمك قَمَٚمْٞمِٝمؿ أول اًْمَٗمَرائِض وهؿ ُصُدور َهِذِه ا

َح٤مسَم٦م َواًمت٤َّمسمِِٕملَم، طَمتَّك مل يبٞمٜمقا ٕطمد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؟ َوًَمئِـ ضَم٤مَز َأن خيٗمك اًْمَٗمْرض إول قَمغَم اًمّمَّ

 سمٚمٓمٞمػ ومٓمٜمتٝمؿ 
ِ
ة اهتامُمٝمؿ سم٠َِمُْمر اًمّديـ، َويَماَمل قمٜم٤ميتٝمؿ طَمتَّك اؾمتخرضمف َه١ُمٓء ُم٦م َُمَع ؿمدَّ ْٕ َهِذِه ا

ُف ظَمٗمِ   ل قَمَٚمْٞمِٝمؿ وَمَرائض ُأظمر.ذِم زقمٛمٝمؿ. وَمَٚمَٕمٚمَّ

اَم َٟمْبٜمِل أىمقاًمٜم٤م قَمغَم َأىْمَقاهلؿ. وَم٢مِذا ذه٥م  َوًَمئِـ يَم٤مَن َهَذا ضَم٤مئِزا وَمَٚمَ٘مد ذه٥م اًمّديـ واٟمدرس. َٕٟم٤م إِٟمَّ

ي إِمَم  ل شُم١مدِّ
تِ  إَْصؾ وَمٙمٞمػ ُيٛمٙمـ اًْمبٜم٤مء قَمَٚمْٞمِف؟ َٟمُٕمقذ سم٤ِمهللَّ ُمـ ىَمقل ُي١َمدِّي إِمَم َهِذِه اعْمَ٘م٤مًم٦م اًمَّ

٦م اعم٤موٞملم.  ٛمَّ
َئِ ْٕ  آٟمسالخ ُمـ اًمّديـ، وشمْمٚمٞمؾ ا

ظَْمَب٤مر َأن اًمٜمَّبِل  ْٕ ؾْماَلم واًمِمٝم٤مدشملم ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َوىمد شَمَقاشَمَرْت ا ٤مر إمَِم اإْلِ  ."يَم٤مَن َيْدقُمق اًْمٙمٗمَّ

 (.6-7/5) اًمتٕم٤مرض درء (3)
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َلا إَِلا إَلا اهلل

 يُٙمقن سمقضْمَٝملم: سمنمح اعمٗمردات، صمؿ ذيمر ُمٕمٜم٤مه٤م اإلَج٤مزم.شَمٗمِسػم هذه اًمَٙمٚمَٛم٦م 

 وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمتٙمّقٟم٦م ُمـ أرسمع يمٚمامت:

٤م: : وهل ًمٗمظ شمستٕمٛمؾ ًمٚمٜمٗمل، سمٛمٜمزًم٦م )ًمٞمس( أي)ٓ( أ(  أومراد َجٞمع شمٜمٗمل أهنَّ

 سمٕمده٤م. اًمقاىمع اجلٜمس

أي ُم٠مًمقه، واًمت٠مًمف ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ُمٕمٜم٤مه  ومِٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: :: اإلًمف)إفه( ب(

 وُمٜمف ىمقل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج: ،ُمٕمبقد اًمتٜمسؽ واًمتٕمبد، ومٛمٕمٜمك ُم٠مًمقه:

 هدَّ اُٛماااااااااهلل در اًمٖم٤مٟمٞماااااااا٤مت اًم

 

ـَ ؾمااابَّ    لـ ُماااـ شمااا٠مهلِّ ٕمْ ضَم واؾماااؽَم  ح

٤مإهلً  اختذه وم٘مد ٤مؿمٞمئً  قمبد ومٛمٕمٜمك اإلًمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمبقد، ومٛمـ 
(0). 

حب٦َّم اًْماٛمواإلًمف ُهَق اعمٕمبقد اًمَِّذي يْسَتحؼ َأن حي٥م ًمذاشمف ويٕمٔمؿ ًمذاشمف يَماَمل 

                                           

ٕمٜمك اإلًمف، هق واقمٚمؿ أن ُم"(: 1/012ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب يمام ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦َّم ) (1)

اعمٕمبقد هذا هق شمٗمسػم هذه اًمٚمٗمٔم٦م، سم٢مَج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ قمبد ؿمٞمئ٤م، وم٘مد اختذه إهل٤م ُمـ دون 

 .."اهلل، وَجٞمع ذًمؽ سم٤مـمؾ، إٓ إًمف واطمد، وهق: اهلل وطمده، شمب٤مرك وشمٕم٤ممم قمٚمقا يمبػما

ذم يمالم وهذا يمثػم ضمًدا "(: 43وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اهلل ذم شمٞمسػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد )ص

اًمٕمٚمامء، وهق إَج٤مع ُمٜمٝمؿ أن اإلًمف هق اعمٕمبقد، ظمالوًم٤م عم٤م يٕمت٘مده قمب٤مد اًم٘مبقر وأؿمب٤مهٝمؿ ذم ُمٕمٜمك 

 ."اإلًمف أٟمف اخل٤مًمؼ أو اًم٘م٤مدر قمغم آظمؽماع أو ٟمحق هذه اًمٕمب٤مرات
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 .(0)واًمتٕمٔمٞمؿ

( ج( َّٓ  .(1): أداة اؾمتثٜم٤مء، أي: شمستثٜمل اًمرب ُمـ ٟمٗمل أهل٦م)إ

: قمٚمؿ قمغم اًمذات اإلهلٞم٦َّم، وهق أقمرف اعمٕم٤مرف سم٤مإلَج٤مع، وهق ُمِمتؼ )اهلل( د(

 .(2)ين إؾمامء احلسٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغمُمـ اإلًمف، وهق آؾمؿ اجل٤مُمع عمٕم٤م

َٓ ذيؽ ًَمفُ  وادعـى اإلمجايّل ِلذه افؽؾؿة َّٓ اهلل َوطمده  َٓ ُمٕمبقد سمَِحؼ إِ  .(3)ُهَق: 

                                           

 (312ىم٤مًمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞم٦م )ص (1)

ًَمُف  "و"(: 02/111وذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) َف، َأْي: ُيْٕمَبَد، ُهَق  "اإْلِ َْن ُي١َمًمَّ ِٕ اعْم٠َْمًُمقُه، َأْي: اعْمُْسَتِحّؼ 

ـْ ًَمُدْن قَمْرؿِمِف إمَم ىَمَرا َّٓ اهللَُّ َوطْمَدُه، َويُمّؾ َُمْٕمُبقٍد ؾِمَقاُه ُِم َف َوُيْٕمَبَد إ َٓ َيْسَتِحّؼ َأْن ُي١َمًمَّ ِر َأْرِوِف َو

اَمِل9 سمَِٛمْٕمٜمَك اعْمَْريُمقِب َواعْمَْحُٛمقلِ سَم٤مـمٌِؾ، َوومَِٕم٤مٌل سمَِٛمْٕمٜمَك َُمْٗمُٕمقٌل ُِمْثُؾ ًَمٗمْ  يَم٤مِب َواحْلِ  ."ِظ اًمرِّ

وهذه أقمٔمؿ يمٚمٛم٦م شمْمٛمٜم٧م سم٤مًمقوع ٟمٗمل اإلهلٞم٦م قمام "(: 1/74ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمدائع اًمٗمقائد ) (2)

ؾمقى اهلل وإصمب٤مهت٤م ًمف سمقصػ آظمتّم٤مص ومدًٓمتٝم٤م قمغم اإلصمب٤مت أقمٔمؿ ُمـ دًٓم٦م ىمقًمٜم٤م: )اهلل إًمف( 

 ."طمد ذم هذا اًمبت٦موٓ يسؽمي٥م أ

 (.12-0/11) ♫اٟمٔمر سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  (3)

 ىت مت خت حت جت يب﴿( قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 10/117وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ) (4)

ٍد "[: 08:]حمٛمد ﴾جث يت َٓ ملسو هيلع هللا ىلصَيُ٘مقُل شَمَٕم٤ممَم ِذيْمُرُه ًمِٜمَبِٞمِِّف حُمَٛمَّ ُف  ُد َأٟمَّ : وَم٤مقْمَٚمْؿ َي٤م حُمَٛمَّ

ِذي ُهَق ظَم٤مًمُِؼ اخْلَ َُمْٕمُبق َّٓ اهللَُّ اًمَّ ًُُمقَه٦ُم، َوجَيُقُز ًَمَؽ َوًمِْٚمَخْٚمِؼ قِمَب٤مَدشُمُف، إِ ْٕ ْٚمِؼ، َد شَمٜمَْبِٖمل َأْو شَمّْمُٚمُح ًَمُف ا

ـُ ًَمُف سم٤ِمًمّرسُمقسمِٞم٦َِّم يُمّؾ َُم٤م ُدوَٟمفُ  ، َيِدي
ٍ
ء  ."َوَُم٤مًمُِؽ يُمؾِّ َرْ

ِ٘مٞمؼ َهَذا اعْمَْٕمٜمك وإيْم٤مطمف: َأن ىَمقل "(: 12ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم إظمالص يمٚمٛم٦م اًمتَّقطمٞمد )ص َوََتْ

ِذي يٓم٤مع وَماَل يْٕمَم َهْٞمَب٦م ًَمُف  َٓ إًَِمف ًَمُف همػم اهلل، واإلًمف ُهَق اًمَّ َّٓ اهلل( َيْ٘مَتِِض َأن  َٓ إًَِمف إِ اًمَٕمْبد )

َٓ يّمٚمح َذًمِؽ يمُ  َّٓ هلل وإضمالٓ وحمب٦م وظمقوم٤م ورضم٤مء وشمقيمال قَمَٚمْٞمِف وؾم١مآ ُِمٜمُْف َوُدقَم٤مء ًَمُف، َو ٚمف إِ

ص أهلٞم٦َّم يَم٤مَن َذًمِؽ 
تِل ِهَل ُمـ ظَمَّم٤مئِ ُُُمقر اًمَّ ْٕ ء ُمـ َهِذه ا قمز َوضمؾ، وَمٛمـ أذك خمٚمقىم٤م ذِم َرْ

َّٓ اهلل(، وٟم٘مّم٤م ذِم شمقطمٞمده، َويَم٤مَن ومِٞمِف ُمـ قمبقدي٦م اعْمَْخُٚمقق  َٓ إًَِمف إِ ىمدطم٤م ذِم إظمالصف ذِم ىَمقل )

 ."يُمٚمف ُمـ ومروع اًمنّمكسمَِحس٥م َُم٤م ومِٞمِف ُمـ َذًمِؽ، َوَهَذا 

وم٢من ُمٕمٜم٤مه٤م: ٓ ُمٕمبقد سمحؼ إٓ اهلل،  "(: 0/024وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز يمام ذم جمٛمقع ومت٤مويف )

 = ھ ھ ھ ہ ہ﴿ومٝمل شمٜمٗمل اًمٕمب٤مدة قمـ همػم اهلل، وشمثبتٝم٤م هلل وطمده، يمام ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف 
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هِل٦َمَ  سمِفِ  خُيِْرُج ( طَمؼ  )وىمقًمٜم٤م: سمِاا ْٔ ٤َم سمَِب٤مـمِؾٍ  ْٕمُبقَدةَ اًْماٛمَ  ا قُمبَِدْت، وهل شمسٛمك  ىَمدْ  وَم٢مهِنَّ

ـْ  اًْمِٕمَب٤مَدةِ  اؾْمتِْحَ٘م٤مُق  ُهقَ  ٜمِْٗمّل اًْماٛمَ وَ  آهل٦م،  .(0)ُوىُمققُمَٝم٤م َٓ  ڤ اهللِ هَمػْمِ  قَم

 وأدفَّة هذا ادعـى ـثرة مـفا:

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0

 .[51]احل٩م: ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 إَج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ُمٕمٜمك اإلًمف هق اعمٕمبقد. (1

أنَّ اهلل ضمؾَّ وقمال أظمؼم ذم يمت٤مسمف أٟمف أرؾمؾ اًمّرؾمؾ ٕضمؾ شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة،  (2

ٱ ٻ ٻ ﴿ومقضم٥م شمٗمسػم اًمٙمٚمٛم٦م هبذا اعمٕمٜمك، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َُمَع  ،[14:إٟمبٞم٤مء] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

[25:اًمٜمحؾ] ﴾ ڇ
(1). 

=
     

__________________________________________________ 

 ."[51]احل٩م: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

وأُم٤م شم٘مدير )سمحؼ( ومٝمذا ي٘مرسمف "(: 07ٛمقي٦م )صوىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ذم ذح شمٚمخٞمص احل

ًمٚمٕم٤مُم٦م، ًمٙمـ إذا ىمدرٟم٤م يمٚمٛم٦م )طمؼ( يم٤من ذًمؽ أووح وأسملم، ٕٟمٜم٤م إذا ىمدرٟم٤م )سمحؼ( اطمتجٜم٤م إمم 

شم٘مدير صم٤من، وهق ُمتٕمٚمؼ اجل٤مر واعمجرور، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: ٓ ُمٕمبقد يم٤مئـ سمحؼ إٓ اهلل، وُمٕمٚمقم أٟمف 

 ."يمٚمام ىمؾ اًمت٘مدير ذم اجلٛمٚم٦م يم٤من أومم

 (.0/62اٟمٔمر ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل ) (1)

وهق اًمتقطمٞمد اًمذي دقم٧م إًمٞمف "(: 2/257ذم ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ) ♫وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  (2)

اًمرؾمؾ، وٟمزًم٧م سمف اًمٙمت٥م، وقمٚمٞمف اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، واًمنمائع يمٚمٝم٤م شمٗم٤مصٞمٚمف وطم٘مقىمف، وهق 

 -، وطم٤مٓ قمٚمام وقمٛمال -شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م واًمٕمب٤مدة، وهق اًمذي ٓ ؾمٕم٤مدة ًمٚمٜمٗمقس إٓ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف 

وهق أن يٙمقن اهلل وطمده أطم٥م إمم اًمٕمبد ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه، وأظمقف قمٜمده ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه، 

وأرضمك ًمف ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه، ومٞمٕمبده سمٛمٕم٤مين احل٥م واخلقف واًمرضم٤مء سمام حيبف هق ويرو٤مه، وهق ُم٤م 

 = إي٤مك أريد سمام "ذقمف قمغم ًمس٤من رؾمقًمف، ٓ سمام يريد اًمٕمبد وهيقاه، وشمٚمخٞمص ذًمؽ ذم يمٚمٛمتلم 
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ل أُمر شم٠مُمر (3 ُمٝمؿ هق قمب٤مدة اهلل واطمدة، وىمد طمٙمك اهلل اىمقأإٟمبٞم٤مء ف سم أن أوَّ

 قمٜمٝمؿ ذًمؽ ذم اًم٘مرآن.

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[48]إقمراف: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ائ ىىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[54]إقمراف: ﴾ ائ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ىې ې ې  ۉې

 .[62]إقمراف: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ ڇ ڇڇ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[74]إقمراف: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ گ گ

َّٓ اهلل)إمَِم ىَمقل  ♠ىمقم هقد عم٤م دقم٤مهؿ هقد أنَّ  (0  ڃ ﴿ىَم٤مًُمقا:  (َٓ اهلل إِ

 [61]إقمراف: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ومٗمٝمٛمقا ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م وهق طمؼ أن ُم٘مّمقده أٟمف ٓ جيقز أن يٕمبد همػم اهلل، 

وهذا هق ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م، ومل يٜمٙمر اهلل ضمؾَّ وقمال قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرآن هذا 

اعمٕمٜمك اًمذي ومٝمٛمقه، ومدلَّ قمغم أنَّ ومٝمٛمٝمؿ هق اًمّمقاب سمٕمٞمٜمف، وًمٙمـ شمريمقه 

 قمٜم٤مدا واٟمتّم٤مرا ًممسم٤مء.

=
     

__________________________________________________ 

 ."وم٤مٕومم: شمقطمٞمد وإظمالص، واًمث٤مٟمٞم٦م: اشمب٤مع ًمٚمسٜم٦م وَتٙمٞمؿ ًمألُمر "شمريد
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٤مر ىمري َّٓ اهلل(( ىَم٤مًُمقا:  ))ىُمقًُمقا: ملسو هيلع هللا ىلصش عم٤َّم ىم٤مل هلؿ اًمٜمَّبل أنَّ يمٗمَّ ڄ ﴿َٓ إًَِمف إِ

٤َم شمبٓمؾ قمَب٤مَدة  [4ص:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ َٛم٦م َأهنَّ
ومٗمٝمٛمقا ُمـ َهِذه اًْمَٙمٚمِ

َْصٜم٤َمم يمٚمَٝم٤م ْٕ  وَتٍم اًْمِٕمَب٤مَدة هلل َوطمده. ،ا

َّٓ اهلل)وَمتبلم هِبََذا َأن ُمٕمٜمك  إوِْمَراد اهلل سم٤ِمًْمٕمَب٤مَدة َوشمرك قمَب٤مَدة َُم٤م ومؼتضاها:  (َٓ إًَِمف إِ

ًَمف ُهَق اعم٠مًمقه: َأي اعمٕمبقد  .ؾمقاُه، َوَأن ُمٕمٜمك اإْلِ

َّٓ اهلل)وَم٢مِذا ىَم٤مَل اًمَٕمْبد  وم٘مد أقمٚمـ وضمقب إِوْمَراد اهلل سم٤ِمًْمٕمَب٤مَدة َوسمٓماَلن  (َٓ إًَِمف إِ

َْصٜم٤َمم واًم٘مبقر وإوًمٞم٤مء َوهَمػمهؿ ْٕ  .(0)قمَب٤مَدة َُم٤م ؾمقاُه ُمـ ا

ْٛمَٚم٦ِم ٤مًْماجُ َوسمِ  "(: 0/222ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

عَ  َّٓ سماَِم َذَ َٓ َٟمْٕمُبَدُه إ َّٓ اهللَ. َواًمث٤َّميِن: َأْن  َٓ َٟمْٕمُبَد إ ٤م: َأْن   وَمَٛمَٕمٜم٤َم َأْصاَلِن قَمٔمِٞماَمِن َأطَمُدُُهَ

ِ٘مٞمُؼ َٓ َٟمْٕمُبُدُه سمِِٕمَب٤مَدِة ُُمْبَتَدقَم٦ٍم. َوَهَذاِن ا ٤م ََتْ َْصاَلِن ُُهَ َّٓ اهلُل َوَأنَّ  "ْٕ َٓ إًَمَف إ ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن 

ًدا َرؾُمقُل اهللِ  .(1).""حُمَٛمَّ

َـّ أن اعمراد ُمٜمٝم٤م  ٤م أهؾ اًمبدع ومٚمؿ يٗمٝمٛمقا ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ فم وأُمَّ

َـّ أنَّ ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف  د شمٚمٗمٔمٝم٤م وأهن٤م ًمٞمس هل٤م ُمٕمٜمك، وُمٜمٝمؿ ُمـ فم  .اهلل إٓ ُمقضمقد ٓجمرَّ

َـّ أن ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف ٓ ُمٕمبقد إٓ اهلل.  وُمٜمٝمؿ ُمـ ئم

                                           

( وذوط ٓ إًمف إٓ اهلل ًمٚمديمتقر 11اٟمٔمر ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل وُم٘متْم٤مه٤م ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗمقزان )ص (1)

 (.302قمقاد سمـ قمبد اهلل اعمٕمتؼ. )ص

ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم، وهل ُمٕمٜمك وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٓمريؼ يمٚمٝم٤م ذم "(: 2/318ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمدارج ) (2)

ىمقهلؿ: اًمٓمريؼ ذم: إي٤مك أريد سمام شمريد، ومجٛمع اعمراد ذم واطمد، واإلرادة ذم ُمراده اًمذي حيبف 

ويرو٤مه، وم٢ممم هذا دقم٧م اًمرؾمؾ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ، وإًمٞمف ؿمخص اًمٕم٤مُمٚمقن، وشمقضمف 

ًمؽ، وُمـ ُمٜمدرضم٦م ذم وٛمـ ذ -ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م  -اعمتقضمٝمقن، ويمؾ إطمقال واعم٘م٤مُم٤مت 

 ."صمٛمراشمف وُمقضمب٤مشمف
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 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ ظم٤مًمؼ وٓ ىم٤مدر قمغم آظمؽماع إٓ اهلل.

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ طم٤ميمٛمٞم٦َّم إٓ اهلل.

ٓت.  ويمؾ هذه اعمٕم٤مين سم٤مـمٚم٦م، وشمقوٞمح سمٓمالهن٤م ُمذيمقر ذم اعمٓمقَّ
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وَلا إَِل إَلا ه  

ٕمدي:  ُم٦م اًمسِّ  :أُمقر هق إٓ إًمف ٓ سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ إمم واًمٓمريؼىم٤مل اًمٕمالَّ

 وقمٔمٛمتف يمامًمف قمغم اًمداًم٦م وأومٕم٤مًمف وصٗم٤مشمف، أؾمامئف شمدسمر :أظظؿفا أحدها بل

 يمؾ ًمف اًمذي اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمرب واًمتٕمبد ًمف، اًمت٠مًمف ذم اجلٝمد سمذل شمقضم٥م وم٢مهن٤م وضمالًمتف9

 .وَج٤مل وضمالل وجمد محد

 اعمٜمٗمرد أٟمف سمذًمؽ ومٞمٕمٚمؿ واًمتدسمػم، سم٤مخلٚمؼ اعمٜمٗمرد شمٕم٤ممم سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ :افثاّن

 .سم٤مًٕمقهٞم٦م

 ذًمؽ وم٢من واًمدٟمٞمقي٦م، اًمديٜمٞم٦م واًمب٤مـمٜم٦م، اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٜمٕمؿ اعمٜمٗمرد سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ :افثافث

 .ًمف ذيؽ ٓ وطمده ًمف واًمت٠مًمف وحمبتف، سمف اًم٘مٚم٥م شمٕمٚمؼ يقضم٥م

 اًمٜمٍم ُمـ سمتقطمٞمده اًم٘م٤مئٛملم ٕوًمٞم٤مئف اًمثقاب ُمـ وٟمسٛمٕمف ٟمراه ُم٤م :افرابع

 سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ، إمم داع هذا وم٢من سمف، اعمنميملم ٕقمدائف قم٘مقسمتف وُمـ اًمٕم٤مضمٚم٦م، واًمٜمٕمؿ

 .يمٚمٝم٤م ًمٚمٕمب٤مدة اعمستحؼ وطمده شمٕم٤ممم

 آهل٦م، واختذت اهلل، ُمع قمبدت اًمتل وإٟمداد إوصم٤من أوص٤مف ُمٕمروم٦م :اخلامس

 ٟمٗمٕم٤م ًمٕم٤مسمدهي٤م وٓ ًمٜمٗمسٝم٤م متٚمؽ ٓ سم٤مًمذات، وم٘مػمة اًمقضمقه، َجٞمع ُمـ ٟم٤مىمّم٦م وأهن٤م

 يٜمٗمٕمقهنؿ وٓ قمبدهؿ، ُمـ يٜمٍمون وٓ ٟمِمقرا، وٓ طمٞم٤مة وٓ ُمقشم٤م وٓ رضا، وٓ

 إًمف ٓ سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ يقضم٥م سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ وم٢من ذ، دومع أو ظمػم ضمٚم٥م ُمـ ذرة، سمٛمث٘م٤مل
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 .ؾمقاه ُم٤م إهلٞم٦م وسمٓمالن هق إٓ

 .قمٚمٞمف وشمقاـم١مه٤م ذًمؽ، قمغم اهلل يمت٥م اشمٗم٤مق :افسادس

 ورأي٤م وقم٘مقٓ أظمالىم٤م اخلٚمٞم٘م٦م أيمٛمؾ هؿ اًمذيـ اخلٚمؼ، ظمقاص أن :افسابع

 .سمذًمؽ هلل ؿمٝمدوا ىمد اًمرسم٤مٟمٞمقن واًمٕمٚمامء وإٟمبٞم٤مء اًمرؾمؾ وقمٚمام، وهؿ وصقاسم٤م،

 أقمٔمؿ اًمتقطمٞمد قمغم شمدل اًمتل واًمٜمٗمسٞم٦م، إوم٘مٞم٦م إدًم٦م ُمـ اهلل أىم٤مُمف ُم٤م :افثامن

 طمٙمٛمتف، وسمديع صٜمٕمتف، ًمٓم٤مئػ ُمـ أودقمٝم٤م سمام طم٤مهل٤م سمٚمس٤من قمٚمٞمف وشمٜم٤مدي دًٓم٦م،

 .ظمٚم٘مف وهمرائ٥م

 ذم وأسمداه٤م اهلل، إٓ إًمف ٓ أٟمف إمم هب٤م اخلٚمؼ دقمقة ُمـ اهلل أيمثر اًمتل اًمٓمرق ومٝمذه

 سمذًمؽ، وقمٚمؿ ي٘ملم قمٜمده يٙمقن أن سمد ٓ سمٕمْمٝم٤م، ذم اًمٕمبد شم٠مُمؾ قمٜمد وأقم٤مده٤م ،يمت٤مسمف

 ضم٤مٟم٥م، يمؾ ُمـ اًمتقطمٞمد أدًم٦م وىم٤مُم٧م واشمٗم٘م٧م، وشمقاـم٠مت اضمتٛمٕم٧م إذا ومٙمٞمػ

 اًمرواد، يم٤مجلب٤مل يٙمقن سمحٞم٨م اًمٕمبد، ىمٚم٥م ذم سمذًمؽ واًمٕمٚمؿ اإليامن يرؾمخ ومٝمٜم٤مك

 .ويمامٓ ٟمٛمقا إٓ واًمِمبف اًمب٤مـمؾ شمٙمرر قمغم يزداد وٓ واخلٞم٤مٓت، اًمِمبف شمزًمزًمف ٓ

 اًم٘مرآن هذا شمدسمر وهق اًمٙمبػم وإُمر اًمٕمٔمٞمؿ، اًمدًمٞمؾ إمم ٟمٔمرت وإن هذا،

 ُمـ سمف وحيّمؾ سم٤مًمتقطمٞمد اًمٕمٚمؿ إمم إقمٔمؿ اًمب٤مب وم٢مٟمف آي٤مشمف ذم واًمت٠مُمؾ اًمٕمٔمٞمؿ،

 .(0)همػمه ذم حيّمؾ ٓ ُم٤م وَجٚمف شمٗم٤مصٞمٚمف

                                           

 (.676شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص  (1)



 03 

 

 

محـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع قمغم زاد  ٞمخ قمبد اًمرَّ ىم٤مل اًمِمَّ

ذم ؾمبٕم٦م وصمالصملم ُمقوٕم٤م ُمـ  (ٓ إًمف إٓ اهلل)وضم٤مءت يمٚمٛم٦م "(: 0/12اعمست٘مٜمع )

 ."اًم٘مرآن

 ويٜمبٖمل ذيمره٤م هٜم٤م، وهل: ؿؾت:

 .[052]اًمب٘مرة: ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئی یی ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1

 .[144]اًمب٘مرة:

 .[1آل قمٛمران:] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف (2

ک ک گ گ گ ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3

 .[5]آل قمٛمران: ﴾گ

ڦ  ڦڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4

 .[07]آل قمٛمران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (5

 .[76]اًمٜمس٤مء:

ڀ ڀ ڀ پ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻٻ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6

 .[011]إٟمٕم٤مم: ﴾ڀ



 04 

ڳ ڳ  ڳڳگ گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (7

 .[015]إٟمٕم٤مم: ﴾ڱ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (8

 .[047]إقمراف: ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ھ ھ ےے

 ەئەئ ائ ائ ى ىۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (01

 .[20]اًمتقسم٦م: ﴾ۇئ وئ وئ

 .[018]اًمتقسم٦م: ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (00

 .[81]يقٟمس: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (01

 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (02

 .[03]هقد: ﴾ڄ ڄ ڄ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڤ ڤ  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (03

 .[21]اًمرقمد:

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ گ گ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (04

 .[1]اًمٜمحؾ: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .[7]ـمف: ﴾ہ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (05

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺپ پ پ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (06

 .[03]ـمف:

 ﴾حت جتىب يب  مبخب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (07

 .[87]ـمف:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (08

 .[14]إٟمبٞم٤مء: ﴾ٺ
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ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (11

 .[76:]إٟمبٞم٤مء ﴾ڻ ۀ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (10

 .[005]اعم١مُمٜمقن: ﴾ۉ

 .[15]اًمٜمٛمؾ: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (11

 .[61]اًم٘مّمص: ﴾مئ حئ جئی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (12

 .[77]اًم٘مّمص: ﴾ک گ گ گ ڑ ڑ ک ککژ ژ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (13

ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (14

 .[2]وم٤مـمر: ﴾مب خب جبحب يئ ىئ مئ جئحئی ی 

 .[24]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ گ گ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (15

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڦ ڦ ڦڦڤ ڤ  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (16

 .[5]اًمزُمر:

چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄڤ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (17

 .[2]هم٤مومر: ﴾چ

ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژڑڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (18

 .[51]هم٤مومر: ﴾ک

﮻  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (21

 .[54]هم٤مومر: ﴾﮼ ﮽ ﮾

 ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (20

 .[7]اًمدظم٤من:

مث  جثيت  ىتمت  خت حت جتيب ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (21

 .[08]حمٛمد: ﴾ىث
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ہ ھ  ۀ ہ ہہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (22

 .[11]احلنم: ﴾ھ

 .[12]احلنم: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (23

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (24

 .[02]اًمتٖم٤مسمـ:

 .[8]اعمزُمؾ: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڍ ڌ ڌ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (25

هذه أي٤مت ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمٙمٚمٛم٦م )ٓ إًمف( وهٜم٤مك آي٤مت يمثػمة سمٛمٕمٜم٤مه٤م، وهٜم٤مك آي٤مت 

 ي٘م٤مرهب٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظ ُمثؾ:

 .[51]آل قمٛمران: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀپ پ پ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0

 .[62]اعم٤مئدة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳگ گ  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1

ويم٠منَّ أطمد هَذيـ اعمقوع هق اًمس٤مسمع واًمثالصمقن قمٜمد اًمِمٞمخ. واهلل أقمٚمؿ 

 سم٤مًمّمقاب، وإًمٞمف اعمرضمع واعمآب.
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 ىمد ورد ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦َّم أؾمامء يمثػمة هلذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م:

 ائ ائ ى ىې ې  ﴿اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمِّب٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (0

 .[01]وم٤مـمر: ﴾ەئ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (1

 .[15]اًمٗمتح: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿اًمٙمٚمٛم٦م اًمب٤مىمٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (2

ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ک ک کژ  ڈ ژ

 .[17-14]اًمزظمرف: ﴾ڳ ڳ

 ى ىې ې  ﴿اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (3

 .[31]اًمتقسم٦م: ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائائ

 ىتمت  خت حت جتيب  ﴿اًمٕمروة اًمقصم٘مك، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (4

 .[145]اًمب٘مرة: ﴾حج يث ىثمث  جثيت 

ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴿ يمٚمٛم٦م اًمّمدق، ىم٤مل شمٕم٤ممم: (5

 .[22]اًمزُمر: ﴾ڤ

 [00]اًمزُمر: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿يمٚمٛم٦م اإلظمالص،  (6
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ڇ ڇ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿يمٚمٛم٦م اإلؾمالم،  (7

 .[6]اًمّمػ: ﴾ڇ ڇ ڍ

 ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿ شمٕم٤ممم: يمام ذم ىمقًمفيمٚمٛم٦م احلؼ،  (8

 .[75اًمزظمرف:]

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ﴿ شمٕم٤ممم: اًم٘مقل اًمث٤مسم٧م، ىم٤مل (01

 .[16إسمراهٞمؿ:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ
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 َلا إَِلا إَل اهلل

 .يمـ ذم اًمٚمٖم٦م: هق ضم٤مٟم٥م اًمٌمء اًم٘مقّي إريم٤من َجع ريمـ، واًمرّ 

ؼ سمُِدوهِن٤َم ٤مأضمزاؤهواعمراد سم٠مريم٤من )ٓ إًمف إٓ اهلل(  َٓ يَتَح٘مَّ تِل   .(0)اًمَّ

ؼ سمُِدوهِن٤َم اصْمٜم٤َمن: ٟمٗمل، وِهَل أضمزاؤه٤م وأريم٤من هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل  َٓ شمَتَح٘مَّ تِل  اًمَّ

 .(1)َوإصِْمَب٤مت

 ّمح اًمٜمٓمؼ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م إٓ سمتٚمٗمظ ٟمٗمل وإصمب٤مت.يومال 

ل احل٘م٦م قَمامَّ َراد سمِِف: ٟمٗمل اإلهلٞم٦م اًْماٛمٟمٗمل ذم ىمقًمف )ٓ إًمف(. وَ هق:  افرـن إوَّ

 ، وهذا هق اعمراد سم٤مًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت.ْخُٚمقىَم٤متاًْماٛمَ ؾَم٤مِئر  ؾمقى اهلل ُمـ

َراد سمِِف: إصِْمَب٤مت اإلهلٞم٦م احل٘م٦م هلل اًْماٛموَ . إصمب٤مت ذم ىمقًمف )إٓ اهلل( وافرـن افثاّن:

َٓ ذيؽ ًَمُف ذِم ُمٚمٙمف وَمُٝمَق  َٓ ذيؽ ًَمُف ذِم قِمَب٤مَدشمف يَماَم َأٟمف  ًَمف  ▐َوطمده  اإْلِ

تِل اختذه٤م احاًمْ  هل٦َم اًمَّ ْٔ نْميُمقَن يمٚمَٝم٤م سَم٤مـمَِٚم٦م. ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: اًْماٛمُ ؼ َوَُم٤م ؾمقاُه ُمـ ا

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿

[51]احل٩م: ﴾﮷ ﮸
(2). 

                                           
 (.305ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل ًمٚمديمتقر قمقاد سمـ قمبد اهلل اعمٕمتؼ )ص (1)

وهل ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمٜمٗمل واإلصمب٤مت، شمٜمٗمل َجٞمع "ىم٤مل اسمـ قمبد اًمقه٤مب ذم رؾم٤مًم٦م ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت:  (2)

 ."يمٚمٝم٤م هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وشمثب٧م َجٞمع أٟمقاع اًمٕمب٤مدة ▐أٟمقاع اًمٕمب٤مدة قمـ همػم اهلل 

 =ومٛمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل: ٓ ُمٕمبقد سمحؼ إٓ "(: 1/305ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمل ذم ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل ) (3)
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 ٿ ٿ ٿ ﴿( قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 0/6ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمبٞم٤من )

َي٦ِم اًْمَٙمِريَٛم٦مِ " :[4]اًمٗم٤مَت٦م: ﴾ٿ ْٔ َّٓ اهللُ َأؿَم٤مَر ذِم َهِذِه ا َٓ إًَِمَف إِ ِ٘مٞمِؼ َُمْٕمٜمَك   9إمَِم ََتْ

: َٟمْٗمٌل َوإصِْمَب٤مٌت. ـِ ـْ َأُْمَرْي ٥ٌم ُِم َنَّ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ُُمَريمَّ ِٕ 

 ْٕمُبقَداِت هَمػْمِ اهللِ شَمَٕم٤ممَم ذِم ََجِٞمِع َأْٟمَقاِع اًْمِٕمَب٤مَداِت.اًْماٛمَ وَم٤مًمٜمَّْٗمُل: ظَمْٚمُع ََجِٞمِع 

صْمَب٤مُت: إوِْمَراُد َربِّ اًمسَّ  َْرِض َوطْمَدُه سمَِجِٛمٞمِع َأْٟمَقاِع اًْمِٕمَب٤مَداِت قَمغَم َواإْلِ ْٕ اَمَواِت َوا

وِع.اًْماٛمَ اًْمَقضْمِف   نْمُ

ـْ  َّٓ اهللُ)َوىَمْد َأؿَم٤مَر إمَِم اًمٜمَّْٗمِل ُِم ٤مَك( َوىَمْد اًْماٛمَ سمَِتْ٘مِديِؿ  (َٓ إًَِمَف إِ ْٕمُٛمقِل اًمَِّذي ُهَق )إِيَّ

َٓم٤مِب اًمَِّذي ُهَق َُمْٗمُٝمقُم  ُُصقِل ذِم َُمْبَح٨ِم َدًمِٞمِؾ اخْلِ ْٕ َر ذِم ا َخ٤مًَمَٗم٦ِم. َوذِم اًْماٛمُ شَمَ٘مرَّ

: َأنَّ شَمْ٘مِديَؿ اًْماٛمَ  ـْ ِصَٞمِغ اًْماٛمَ َٕم٤ميِن ذِم َُمْبَح٨ِم اًْمَ٘مٍْمِ . َوَأؿَم٤مَر إمَِم اًْماحَ ْٕمُٛمقِل ُِم ٍْمِ

صمْ   .ُِمٜمَْٝم٤م سمَِ٘مْقًمِِف: )َٟمْٕمُبُد( َب٤مِت اإْلِ

َ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م  اًل ذِم آَي٤مٍت ُأظَمَر يَمَ٘مْقًمِِف: اًْماٛمُ َوىَمْد سَملمَّ  ڱ ڱ ﴿َِم٤مَر إًَِمْٞمِف ُهٜم٤َم ُُمَٗمّمَّ

صْمَب٤مِت ُِمٜمَْٝم٤م سمَِ٘مْقًمِِف:  [10]اًمب٘مرة: ﴾ڻ ڻ ں ں َح سم٤ِمإْلِ َي٦َم، وَمٍَمَّ ْٔ  ں ﴿ا

َح سم٤ِمًمٜمَّْٗمِل ُِمٜمَْٝم٤م ذِم ﴾ ں َي٦ِم اًْمَٙمِريَٛم٦ِم سمَِ٘مْقًمِِف: ، َوَسَّ ْٔ  ٴۇ ۈ ۈ ﴿ آظِمِر ا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿، َويَمَ٘مْقًمِِف: [11]اًمب٘مرة: ﴾ۅ ۋ ۋ

صْمَب٤مِت سمَِ٘مْقًمِِف:  [25]اًمٜمحؾ: ﴾ڇ چ چ چ چ َح سم٤ِمإْلِ  چ ﴿وَمٍَمَّ

 جت يب ﴿، َويَمَ٘مْقًمِِف: ﴾ ڇ چ ﴿َوسم٤ِمًمٜمَّْٗمِل سمَِ٘مْقًمِِف:  ﴾ چ چ

َح سم٤ِمًمٜمَّْٗمِل  [145]اًمب٘مرة: ﴾مث جث يت ىت مت خت حت وَمٍَمَّ

=
     

__________________________________________________ 

اهلل، ٓ إًمف ٟم٤مومٞم٤م َجٞمع ُم٤م يٕمبد ُمـ دون اهلل ومال يستحؼ أن يٕمبد، إٓ اهلل ُمثبت٤م اًمٕمب٤مدة هلل ومٝمق اإلًمف 

وف سمحؼ هق اًمذي ضم٤مءت سمف ٟمّمقص اًمٙمت٤مب احلؼ اعمستحؼ ًمٚمٕمب٤مدة، ومت٘مدير ظمؼم ٓ اعمحذ

 "واًمسٜم٦م 
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صْمَب٤مِت سمَِ٘مْقًمِِف: ﴾ حت جت يب ﴿ُِمٜمَْٝم٤م سمَِ٘مْقًمِِف:  ، ﴾ مت خت ﴿، َوسم٤ِمإْلِ

 ﴾ڑ ڑ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿َويَمَ٘مْقًمِِف: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿، َويَمَ٘مْقًمِِف: [16-15]اًمزظمرف:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿َوىَمْقًمِِف:  [14]إٟمبٞم٤مء: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

َي٤مِت  [34]اًمزظمرف: ﴾ائ ى ى ې ې ې ْٔ ـَ ا  ."إمَِم هَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم

 وىمد ٟمٔمؿ هذيـ اًمريمٜملم اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م زيد اعمدظمكم سم٘مقًمف:

 ًمٙمٚمٛمااا٦م اإلظماااالص ريمٜمااا٤من ُهااا٤م

 

 اًمٜمَّٗماااال واإلصمباااا٤مت وماااا٤مطمٗمٔمٜمٝمام 
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 ذوط.اًمنمط ًمٖم٦م: سمسٙمقن اًمراء هق شمٕمٚمٞمؼ رء سمٌمء أو شم٘مٞمٞمده، وَجٕمف 

َٓ َيّمحواعمراد سم٤مًمنموط هٜم٤م  تِل  َّٓ سمتقومّ  اعمنموط ِهَل اًمَّ َٓ )ا ومنموط َوإِذً  ره٤م.إِ

َّٓ اهلل َٓ شمّمح  (:اهلل إِ تِل  َّٓ اهلل إًمفَٓ )ِهَل: اًمَّ  .(0)ره٤مإّٓ سمتقومّ  (إِ

                                           

وهذه اًمنموط مل يقضمد ذم يمالم أئٛم٦م اعمت٘مدُملم ُمـ ٟمص قمغم ذـمٞمتٝم٤م َجٞمٕم٤م ومٞمام أقمٚمؿ، إٓ أٟمف  (1)

ورد قمٜمٝمؿ إؿم٤مرات ظمٗمٞمٗم٦م، يِمػمون هب٤م إمم أن هلذه اًمٙمٚمٛم٦م ذوـم٤م ٓ سمد ُمـ اإلشمٞم٤من هب٤م، ومٗمل 

وىم٤مل احلسـ ًمٚمٗمرزدق وهق سمدومـ " (:03)ص ♫يمٚمٛم٦م اإلظمالص ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ رضم٥م 

اُمرأشمف: ُم٤م أقمددت هلذا اًمٞمقم؟ ىم٤مل: ؿمٝم٤مدة أن )ٓ إًمف إٓ اهلل( ُمٜمذ ؾمبٕملم ؾمٜم٦م، ىم٤مل احلسـ: ٟمٕمؿ 

 اًمٕمدة، ًمٙمـ ًما)ٓ إًمف إٓ اهلل( ذوـم٤م وم٢مي٤مك وىمذف اعمحّمٜم٦م.

)ٓ إًمف إٓ  وىمٞمؾ ًمٚمحسـ: إن أٟم٤مؾم٤م ي٘مقًمقن: ُمـ ىم٤مل )ٓ إًمف إٓ اهلل( دظمؾ اجلٜم٦م، وم٘م٤مل: ُمـ ىم٤مل:

 اهلل( وم٠مدى طم٘مٝم٤م وومروٝم٤م دظمؾ اجلٜم٦م.

وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمبف عمـ ؾم٠مًمف: أًمٞمس ٓ إًمف إٓ اهلل ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: سمغم، وًمٙمـ ُم٤م ُمـ ُمٗمت٤مح إٓ 

 "ًمف أؾمٜم٤من، وم٢من ضمئ٧م سمٛمٗمت٤مح ًمف أؾمٜم٤من ومتح ًمؽ وإٓ مل يٗمتح ًمؽ

اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب ومتح  وهذه أصم٤مر ُمـ طمٞم٨م اًمسٜمد وٕمٞمٗم٦م وًمٙمـ يٛمٙمـ اؾمتئٜم٤مؾمٝم٤م. اًمتقوٞمح

 (.042اعمجٞمد ًمٚمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ أيب قمبد اهلل اسمـ طمزام اًمبٕمداين )ص

 وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٜمقٟمٞم٦م:

 هااااذا وومااااتح اًمباااا٤مب ًمااااٞمس سمٛمٛمٙمااااـ

 

 إٓ سمٛمٗمتااااااااا٤مح قماااااااااغم أؾماااااااااٜم٤من 

 ُمٗمت٤مطمااااف سمِمااااٝم٤مدة اإلظمااااالص واًمتااااق 

 

 طمٞمااااااد شمٚمااااااؽ ؿمااااااٝم٤مدة اإليااااااامن 

 أؾمااااٜم٤مٟمف إقمااااامل وهاااال ذائااااع اًمااااا 

 

 واعمٗمتاااااااا٤مح سم٤مٕؾمااااااااٜم٤منإؾمااااااااالم  

 ٓ شمٚمٖمااااالم هاااااذا اعمثااااا٤مل ومٙماااااؿ سماااااف 

 

 ُمااااـ طمااااؾ إؿمااااٙم٤مل ًمااااذي اًمٕمروماااا٤من 
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 وُمٕمٜمك )ٓ شمّمّح( أي: قمٜمد اهلل ضمؾَّ وقمال ذم أظمرة.

٦م اًمتقطمٞمد قمغم أن ًما)ٓ إًمف إٓ اهلل( ذوـم٤م ىمد وردت ذم اًمٙمت٤مب  وأَجع أئٛمَّ

واًمسٜم٦َّم، وأن ىم٤مئٚمٝم٤م ٓ يٜمتٗمع هب٤م ذم أظمرة طمتك حي٘م٘مٝم٤م، وهل ؾمبٕم٦م ٟمٔمٛمٝم٤م اًمٕمالُم٦م 

 .(0)احل٤مومظ احلٙمٛمل سم٘مقًمف:

 ُروٍط ؾَماااْبَٕم٦ٍم ىَماااْد ىُمٞمِّاااَدْت اَوسمُِِمااا

 

 َوذِم ُٟمُّمااقِص اًْمااَقطْمِل طَمَ٘ماا٤م َوَرَدْت  

 وَم٢مِٟمَّاااااااُف مَلْ َيٜمَْتِٗماااااااْع ىَم٤مِئُٚمَٝمااااااا٤م 

 

َّٓ طَمْٞماااا٨ُم َيْسااااَتْٙمِٛمُٚمَٝم٤م   سمِاااا٤مًمٜمّْٓمِؼ إِ

 َواًْمِٕمْٚماااااُؿ َواًْمَٞمِ٘مااااالُم َواًْمَ٘مُباااااقُل  

 

ْٟمِ٘مَٞماااا٤مُد وَماااا٤مْدِر َُماااا٤م َأىُمااااقُل   ِٓ  َوا

ظْماااَلُص وَ   ااْدُق َواإْلِ  َحبَّفْ اًْماااٛمَ َواًمّمِّ

 

َ٘ماااااااَؽ اهللُ عمَِااااااا٤م َأطَمبَّااااااافْ    َوومَّ

 اًمٕمٚمامء ذـًم٤م صَم٤مُمٜم٤ًم وهق اًمٙمٗمر سمام يٕمبد ُمـ دون اهلل، ىم٤مل ٟم٤مفمؿ:وزاد سمٕمض  

 قمٚمٌؿ َيِ٘ملْمٌ َوإظِْمااَلٌص َوِصاْدىُمَؽ َُماعَ 

 

 حَمَبَّاااا٦ٍم َواٟم٘مٞماااا٤مٍد واًمَ٘مبااااقل هلَاااا٤م 

 َوِزيااَد صَم٤مُِمٜمَُٝماا٤م اًْمُٙمْٗمااَراُن ُِمٜمْااَؽ سمِاااَم  

 

َْوصَماا٤مِن ىَمااْد َأهِلَاا٤م  ْٕ ـَ ا دوَن اإلًمااِف ُِماا
(1) 

ل واًمذي ئمٝمر زم أن   هذا اًمنمط اًمث٤مُمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن هق اعمراد سم٤مًمريمـ إوَّ

 .(2)ُمٜمٝم٤م، ٕن ُمٕمٜمك )ٓ إًمف( هق اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت

وُمٜمٝمؿ ُمـ زاد ذـم٤م شم٤مؾمٕم٤م، وهق اًمتٚمٗمظ هب٤م عمـ ي٘مدره٤م، وىمد شم٘مدم طمٙمؿ 

 .(3)ذًمؽ

                                           

 (.1/307اٟمٔمر ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل ًمٚمحٙمٛمل ) (1)

 وذم سمٕمض اعمراضمع: (2)

 وزيااااااد صم٤مُمٜمٝماااااا٤م اًمٙمٗمااااااران سمااااااام

 

 ُمااااع اإلًمااااف ُمااااـ إؿمااااٞم٤مء ىمااااد أهلاااا٤م 

 

 

 وإًمٞمف اعمرضمع واعمآب.يمام سمٞمٜمتف ذم طم٤مؿمٞمتل قمغم ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت، واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب،  (3)

وأول ُمـ َجع هذه اًمنموط قمغم هذا اًمسٞم٤مق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ آل اًمِمٞمخ ذم  (4)

 =(. ودًمٞمٚمف 42(، صمؿ زاد ذـم٤م صم٤مُمٜم٤م ذم ىمرة قمٞمقن اعمقطمديـ )ص043يمت٤مسمف ومتح اعمجٞمد )ص
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ر.لم رالع رر:ّولالأررط رالَّشر

 ْٝمؾ.اًْماجَ اًْمٕمٚمؿ ًُمَٖم٦م: ٟم٘مٞمض 

َّٓ اهللَٓ إًَِمف اا)اًمٕمٚمؿ سمِ و َوُهَق: َأن شمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه٤م ٟمٗمٞم٤م  (0): َُمْٕمروَمتَٝم٤م سمح٘مٞم٘متٝم٤م.(إِ

َواًْمٙمْٗمر  ٕمب٤مدةُهَق إوِْمَراد اهلل سم٤مًم، وأنَّ اعمراد ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م وإصمب٤مشًم٤م قمٚمام ُمٜم٤مومًٞم٤م ًمْٚمَجْٝمؾ

قمل اإلؾمالم جيٝمٚمقن قمـ سماَِم يٕمبد ُمـ دون اهلل واًمؼماءة ُِمٜمْفُ  ، وعم٤َّم يم٤من يمثػم ممـ يدَّ

َّٓ اهلل) :َيُ٘مقًُمقنَ هذه اًمٙمٚمٛم٦م دمدهؿ ُمٕمٜمك  وهؿ يدقمقَن َُمَع اهلل هَمػمه، َوَُم٤م  (َٓ إًَِمف إِ

َّٓ سمَِسَب٥م  َّٓ اهلل)ْٝمؾ سمَِٛمْٕمٜمك اًْماجَ َذاك إِ  .(1)(َٓ إًَِمف إِ

[08:]حمٛمد ﴾ ىتمت  خت حت جتيب ﴿ودًمٞمؾ هذا اًمنمط ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
(2). 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ىۉ ۉ ې ې ې ې ﴿وىمقًمف: 

[75:]اًمزظمرف ﴾وئ
(3). 

=
     

__________________________________________________ 

 (.145-1/132آؾمت٘مراء واًمتتبع. اٟمٔمر اًمدرر اًمسٜمٞم٦م )

ومٕمغم يمؾ ُمسٚمؿ أن يتٕمٚمؿ ُمـ ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤م سمٚمٖمف  "(: 36اًمِم٤مومٕمل ذم اًمرؾم٤مًم٦م )صىم٤مل اإلُم٤مم  (1)

ضمٝمده، طمتك يِمٝمد سمف أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدا قمبده ورؾمقًمف، ويتٚمق سمف يمت٤مب اهلل، ويٜمٓمؼ 

 ."سم٤مًمذيمر ومٞمام اومؽمض قمٚمٞمف ُمـ اًمتٙمبػم، وأُمر سمف ُمـ اًمتسبٞمح، واًمتِمٝمد، وهمػم ذًمؽ

 (.311، وذوط ٓ إًمف إٓ اهلل )ص 24، وومتح اعمجٞمد ص 8ص اٟمٔمر: يمِمػ اًمِمبٝم٤مت  (2)

ىم٤مل اًمب٘م٤مقمل: ٓ إًمف إٓ اهلل، أي اٟمتٗم٤مء قمٔمٞمام أن يٙمقن ُمٕمبقد سمحؼ همػم اعمٚمؽ إقمٔمؿ9 وم٢من هذا  (3)

اًمٕمٚمؿ هق أقمٔمؿ اًمذيمرى اعمٜمجٞم٦م ُمـ أهقال اًمس٤مقم٦م، وإٟمام يٙمقن قمٚمام إذا يم٤من ٟم٤مومٕم٤م، وإٟمام يٙمقن 

 (.74ذقم٤من واًمٕمٛمؾ سمام شم٘متْمٞمف، وإٓ ومٝمق ضمٝمؾ سف. ومتح اعمجٞمد )صٟم٤مومٕم٤م إذا يم٤من ُمع اإل

ي٘متِض أن يٙمقن اًمِم٤مهد  "ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل"وىم٤مل اًمقزير أسمق اعمٔمٗمر ذم اإلومّم٤مح: ىمقًمف: 

 .[08]حمٛمد: ﴾ىت مت خت حت جت يب﴿قم٤معم٤م سم٠مٟمف )ٓ إًمف إٓ اهلل(، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم شم٠مويؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ا"(: 11/550ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ) (4)

 =ُمٕمٜمك ذًمؽ: وٓ يٛمٚمؽ قمٞمسك وقمزير واعمالئٙم٦م اًمذيـ يٕمبدهؿ ه١مٓء اعمنميمقن سم٤مًمس٤مقم٦م، 
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 ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[41:]إسمراهٞمؿ

ـْ قُمْثاَمَن، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ( 15وذم صحٞمح ُمسٚمؿ ) َمْن َماَت َوُهَو »: ملسو هيلع هللا ىلصقَم

َّٓ اهللُ َدَخَل  َٓ إَِفَه إِ ُه   .(0)«ـَّةَ اْفـَج َيْعَؾُم َأكَّ

ـِ اًمٜمَّبِلِّ  ؓ وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م  ، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصقَم

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُفُه، َوَأنَّ » يَك َفُه، َوَأنَّ حُمَؿَّ َّٓ اهللُ َوْحَدُه َٓ ََشِ َمْن َصِفَد َأْن َٓ إَِفَه إِ

، َوافـَّ  ؾَِؿُتُه َأْفَؼاَها إَِػ َمْرَيَم َوُروٌح ِمـُْه، َواجَلـَُّة َحقٌّ ـَ اُر ِظقَسى َظْبُد اهللِ َوَرُشوُفُه، َو

اَن ِمَن افَعَؿلِ  ـَ ، َأْدَخَؾُه اهلُل اجَلـََّة َظَذ َما   .(1)«َحقٌّ

واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م: )ُمـ ؿمٝمد( ٕن اًمِمٝم٤مدة هق اإلظمب٤مر سم٤مًمٌمء قمـ قمٚمؿ 

تف وصمبقشمف سمف واقمت٘م٤مد ًمّمحَّ
(2). 

=
     

__________________________________________________ 

اًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمد اهلل ٕطمد، إٓ ُمـ ؿمٝمد سم٤محلؼ، ومقطمد اهلل وأـم٤مقمف، سمتقطمٞمد قمٚمؿ ُمٜمف وصح٦م سمام 

ىم٤مل: يمٚمٛم٦م اإلظمالص، وهؿ  [75]اًمزظمرف: ﴾ەئ ائ ائ ى﴿ضم٤مءت سمف رؾمٚمف،... ىمقًمف: 

 ."يٕمٚمٛمقن أن اهلل طمؼ

ىم٤مل اًم٘م٤ميض: وىمد حيت٩م سمف أيْم٤م ُمـ يرى أن جمرد  "(: 0/108ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ ) (1)

ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م ٟم٤مومٕم٦م دون اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم9 ٓىمتّم٤مره قمغم اًمٕمٚمؿ، وُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م: أن 

ُمـ اًمٜم٤مر دون إظمرى إٓ عمـ مل ي٘مدر قمغم  اعمٕمروم٦م ُمرشمبٓم٦م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ٓ شمٜمٗمع إطمداُه٤م وٓ شمٜمجل

اًمِمٝم٤مدشملم ٔوم٦م سمٚمس٤مٟمف، أو مل متٝمٚمف اعمدة ًمٞم٘مقهل٤م، سمؾ اظمؽمُمتف اعمٜمٞم٦م، وٓ طمج٦م عمخ٤مًمػ اجلامقم٦م هبذا 

اًمٚمٗمظ، إذ ىمد ورد ُمٗمنا ذم احلدي٨م أظمر: )ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل( و)ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

ذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف يمثػمة ذم أًمٗم٤مفمٝم٤م اظمتالف وعمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ وأين رؾمقل اهلل( وىمد ضم٤مء ه

 ."اًمتح٘مٞمؼ ائتالف ومج٤مء هذا اًمٚمٗمظ ذم هذا احلدي٨م

 (.17( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )2324أظمرضمف اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (2)

 (.24اٟمٔمر ذح اهلراس قمغم اًمقاؾمٓمٞم٦م سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ يمامل اًمٕمدين )ص (3)

 =]يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد[ ُمبٜمك وُمٕمٜمك،  ىمـ أن يٕمتٜمل سمِم٠مهن٤م يتٕملم قمغم يمؾ ُمق"ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري: 
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ؽ، َزَوال ُهقَ : ًُمَٖم٦م: اًْمَٞمِ٘ملم ِ٘مٞمؼ اًمِمَّ َُم َوََتْ ْٕ ؽ، ٟم٘مٞمض: َوُهقَ  .سمِفِ  َواًْمٕمٚمؿ ر،ا  اًمِمَّ

 .(0)ْٝمؾاًْماجَ  ٟم٘مٞمض اًْمٕمٚمؿ َأن يَماَم 

َٓ  ىَم٤مَل  يٙمقن اًم٘م٤مئؾ َأن: واعمراد سم٤مًمٞم٘ملم هٜم٤م َّٓ  إًَِمف )  سمٛمدًمقل ىمٚمبف ُُمْسَتْٞم٘مٜم٤ًم اهلل( إِ

ّؽ  ُمٜم٤مومًٞم٤م ضَم٤مِزًُم٤م َيِ٘مٞمٜم٤م اًْمَٙمٚمَِٛم٦م َهِذه ء ذِم  وهقؿم٤مك ىَم٤مهَل٤َم وَمٛمـ (1).ًمٚمِمَّ  قَمَٚمْٞمفِ  دًّم٧م مِم٤َّم َرْ

ؼ مل َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ُمـ ط َهَذا ًَمَدْيفِ  يَتَح٘مَّ ْ  .(2)اًمنمَّ

=
     

__________________________________________________ 

ًمٞمٜم٘مؾ ُمـ إوم٤مدة ُمبٜم٤مه٤م إمم إقم٤مدة ُمٕمٜم٤مه٤م9 وم٢مهن٤م ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م وقمـ اًمٜم٤مر سمٛمٜمزًم٦م اجلٜم٦م ًمٚمٜم٤مس واجلٜم٦م 

وىمد ٟمص إئٛم٦م ُمـ ؾم٤مدات إُم٦م أٟمف ٓ سمد ُمـ ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م اعمؽمشم٥م قمغم قمٚمؿ ُمبٜم٤مه٤م9 ًمٞمخرج قمـ 

 ﴾ىت مت خت حت جت يب﴿ًمتح٘مٞمؼ واًمت٠ميٞمد9 وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: رسم٘م٦م اًمت٘مٚمٞمد، ويدظمؾ ذم رومٕم٦م ا

 (.0/052اٟمٔمر ضمٝمقد قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اًم٘مبقري٦م ) ."[08]حمٛمد:

 ."وهق ؾمٙمقن اًمٗمٝمؿ ُمع صمب٤مت احلٙمؿ"(: 781وذم اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م )ص (1)

 (.313اٟمٔمر ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل )ص (2)

 واًمٞم٘ملم؟ًمس٤مئؾ أن ي٘مقل: ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمٕمٚمؿ  (3)

وم٤مًمٕمٚمؿ هق شمّمقر اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف، وهلذا ي٘م٤مل:  ": ♫ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمسٕمدي 

اًمٕمٚمؿ ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع: ُم٤م يم٤من ُم٠مظمقذا قمـ اًمرؾمقل، واًمٞم٘ملم أظمص ُمـ اًمٕمٚمؿ 

 سم٠مُمريـ:

ٚمؿ ي٘ملم أٟمف اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخ اًم٘مقي اًمذي ًمٞمس قمرو٦م ًمٚمري٥م واًمِمؽ واعمقاٟمع، ويٙمقن قم أحدمها:

إذا صمب٧م سم٤مخلؼم، وقملم ي٘ملم إذا ؿم٤مهدشمف اًمٕملم واًمبٍم، وهلذا ي٘م٤مل: ًمٞمس اخلؼم يم٤معمٕم٤ميٜم٦م، وطمؼ 

 ي٘ملم إذا ذاىمف اًمٕمبد وَت٘مؼ سمف.

أن اًمٞم٘ملم هق اًمٕمٚمؿ اًمذي حيٛمؾ ص٤مطمبف قمغم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمخؼم اهلل، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمذيمر  إمر افثاّن:

اهلل، واًمِمج٤مقم٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م، وآؾمتحالء اهلل، واًمّمؼم قمغم اعمٙم٤مره، واًم٘مقة ذم أُمر 

 -ًمٚمٓم٤مقم٤مت، وأن هيقن قمغم اًمٕمبد ذم ذات اهلل اعمِم٘م٤مت وَتٛمؾ اًمٙمرهي٤مت، ومٝمذه أصم٤مر اجلٛمٞمٚم٦م 

 ."ُمـ آصم٤مر اًمٞم٘ملم -اًمتل هل أقمغم وأطمغم ُمـ يمؾ رء 
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 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  ودًمٞمؾ هذا اًمنمط ىَمْقًمف

 ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

[04]احلجرات:
(0). 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وهق يذم اعمٜم٤موم٘ملم: 

 .[34]اًمتقسم٦م: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 َٓ  َأنْ  َأْصَفُد »أٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  ؓ وذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ أيب هريرة 

َّٓ  إَِفهَ  َّٓ  ؾِقِفَم، َصاك   َؽْرَ  َظْبٌد  ُِبَِم  اهللَ  َيْؾَؼى َٓ  اهللِ، َرُشوُل  َوَأِّن  اهللُ، إِ  .«ـَّةَ اْفـَج  َدَخَل  إِ

، بِـَْعَعَّ  اْذَهْب »ىم٤مل ًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمف أيْم٤م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أنَّ اًمٜمبلَّ   َؾَؿنْ  َهاَتْغِ

َٓ  َأنْ  َيْشَفُد  ائِطَ اْفـَح  َهَذا َوَراءِ  ِمنْ  َفِؼقَت  َّٓ  إَِفهَ  ) ا ُمْسَتْقِؼـًا (اهللُ إِ هُ  َؿْؾُبُه، ُِبَ  َؾَبِؼْ

 .(1)«ـَّةِ اْفـَج بِ 

                                           

رؾمقًمف وم٤مؿمؽمط ذم صدق إيامهنؿ سم٤مهلل و "(: 1/408ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمل ذم ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل ) (1)

 ."يمقهنؿ مل يرشم٤مسمقا أي: مل يِمٙمقا، وم٠مُم٤م اعمرشم٤مب ومٝمق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ذيمر اًمبٞم٤من سم٠من اجلٜم٦م إٟمام دم٥م عمـ ؿمٝمد هلل ضمؾ  "(: 0/138وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ) (2)

هب٤م،  وقمال سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م، ويم٤من ذًمؽ قمـ ي٘ملم ُمـ ىمٚمبف، ٓ أن اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدة يقضم٥م اجلٜم٦م ًمٚمٛم٘مر

 ."دون أن ي٘مر هب٤م سم٤مإلظمالص

وٓ سمد أيْم٤م ًم٘م٤مئؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمٞم٘ملم "(: 1/144وذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م )

 "ُمستٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمبف، همػم ؿم٤مك ومٞمٝم٤م"سمٛمٕمٜم٤مه٤م، اعمٜم٤مذم ًمٚمِمؽ واًمري٥م، يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 ."اعمٞم٧م ذم ىمؼمه وُمـ مل يٙمـ يمذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ شمٜمٗمٕمف، يمام دل قمٚمٞمف طمدي٨م: ؾم١مال
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ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة )خ، ل، ص( وهل شمدل قمغم اًمتٜم٘مٞم٦م  اإلخالص فغة:

 واًمتٝمذي٥م.

 .ظَم٤مًمِّم٤م ضمٕمٚمتف َأي: اًمّسٛمـ أظمٚمّم٧م: شَم٘مقل

هق شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ ُمالطمٔم٦م اعمخٚمقىملم، وهق ٟم٘مٞمض اًمري٤مء  ا:واصطالًح 

 .(0)واًمسٛمٕم٦م واًمنمك

ظْماَلص: ُهٜم٤َم َراداًْماٛموَ  َّٓ  إًَِمف َٓ  شَمْ٘مَتِْمٞمف ومِٞماَم  اإْلِ  َٓ  َوطمده هلل اًْمُٕمُبقِدي٦َّم ُمـ اهلل إِ

وهق أن خيٚمص اًمٕمبد هلل ذم ٟمٞمتف وإرادشمف ذم ٟمٓم٘مف هبذه اًمِمٝم٤مدة صمؿ ذم  .ًَمفُ  ذيؽ

 .(1)َجٞمع قمب٤مداشمف ُمـ أىمقال وأومٕم٤مل

َٝم٤مَدة ىم٤مئٚمق يٜمَْتٗمع َٓ  َأٟمف ًمٜم٤م يَتَبلمَّ  ُهٜم٤َم َوُمـ  قمٚمام سمٛمٕمٜم٤مه٤م قَم٤معملم يَم٤مُٟمقا َوإِن- اًمِمَّ

َّٓ  َيِ٘مٞمٜم٤م  .َوطمده هلل قِمَب٤مَدهتؿ ذِم  خُمٚمّملم ٤مُٟمقايمَ  إِذا إِ

 َأو ىمقًمٞمف َأو ىمٚمبٞم٦م يَم٤مَٟم٧م ؾَمَقاء- هلل يمٚمَٝم٤م َأقْماَمهلؿ يَم٤مَٟم٧م اًمَّذيـ: هؿ واعمخٚمّمقن

َٓ  ضَمَزاء اًمٜم٤َّمس ُمـ هَب٤م ُيِريُدونَ  َٓ  ًَمفُ  ذيؽ َٓ  َوطمده هلل- قمٛمٚمٞم٦م َٓ  ؿمُٙمقًرا َو  َو

                                           

(: اإلظمالص هق شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمّم٤مًمح اًمٜمٞم٦م 1/412وىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمل ذم ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل ) (1)

 ."قمـ َجٞمع ؿمقائ٥م اًمنمك

ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مزل: اإلظمالص: شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ "(: 1/82وذم ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

 ُمـ يمؾ ؿمقب.

ٜمٗمس إُم٤م ـمٚم٥م اًمتزيـ ذم ىمٚمقب اخلٚمؼ، وإُم٤م أي: ٓ يامزج قمٛمٚمف ُم٤م يِمقسمف ُمـ ؿمقائ٥م إرادات اًم

ـمٚم٥م ُمدطمٝمؿ، واهلرب ُمـ ذُمٝمؿ، أو ـمٚم٥م شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ، أو ـمٚم٥م أُمقاهلؿ أو ظمدُمتٝمؿ وحمبتٝمؿ 

وىمْم٤مئٝمؿ طمقائجف، أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؾ واًمِمقائ٥م، اًمتل قم٘مد ُمتٗمرىم٤مهت٤م هق إرادة ُم٤م ؾمقى 

 ."اهلل سمٕمٛمٚمف، يم٤مئٜم٤م ُم٤م يم٤من

 (.015جمٛمققم٦م اًمتقطمٞمد )ص (2)
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َٓ  قِمٜمْدهؿ، اجل٤مه اسْمتَِٖم٤مء َٓ  ىُمُٚمقهبؿ، ذِم  واعمٜمزًم٦م اعمحٛمقدة ـمٚم٥م َو  .(0)ذُمٝمؿ ُمـ هرسًم٤م َو

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  ودًمٞمؾ هذا اًمنمط ىَمْقًمف

 .[2-1:]اًمزُمر ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌ

 .[03:]اًمزُمر ﴾ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَمقًمف

 .[4:]اًمبٞمٜم٦م ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَمقًمف

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ىۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[035-034]اًمٜمس٤مء: ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ

ـْ  صحٞمح اًمبخ٤مري َوذِم  ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  افـَّاسِ  َأْشَعُد »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  قَم

َّٓ  إَِفهَ  َٓ : َؿاَل  َمنْ  بَِشَػاَظتِي  .«َكْػِسهِ  َأوْ  َؿْؾبِهِ  َمنْ  َخافًِصا اهللُ إِ

ِحٞمحِ  َوذِم  ـْ  لماًمّمَّ ـِ  قِمْتَب٤منَ  قَم ـِ  ؓ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم مَ  اهللَ إِنَّ »: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  قَم  َحرَّ

َّٓ  إَِفهَ  َٓ ): َؿاَل  َمنْ  افـَّارِ  َظَذ   .«ڤ اهللِ َوْجهَ  بَِذفَِك  َيْبَتِغي (اهللُ إِ

: َيُ٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقل ؾَمِٛمٕم٧م: ىَم٤مَل  ؓ  ُهَرْيَرة أيب وذم صحٞمح ُمسٚمؿ قَمـ

اء أْؽـى َأكا: َتَعاَػ  اهللُ َؿاَل » ـَ َ ي معي ؾِقهِ  أَشك اًل ؿَ ظَ  ظؿل من افؼ   ترـته َؽْرِ

 .(1)«وَشـه

                                           

 (.0/72(. وُمدارج اًمس٤مًمٙملم )321ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل )ص (1)

وأصؾ اإلؾمالم: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ  "(: 00/506ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)

اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل. ومٛمـ ـمٚم٥م سمٕمب٤مداشمف اًمري٤مء واًمسٛمٕم٦م ومٚمؿ حي٘مؼ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ 

 .. ٕٟمف مل خيٚمص ذم ُم٘متْم٤مه٤م"اهلل
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رالّراِ  الَّشر رر:ط  رالص   .دق 

 .ذم ٟمٗمس إُمر ًمْٚمَقاىِمع اًْمَٙماَلم ُُمَٓم٤مسمَ٘م٦م َوُهقَ  ،اًْمَٙمِذب ود افصدق فغة:

َٓ  ْرءاًْماٛمَ  َيُ٘مقل َأن: ُهٜم٤َم َراداًْماٛموَ  َّٓ  إًَِمف )  سمٛمٕمٜم٤مه٤م ىمٚمبف ُمـ َص٤مِدىم٤م اهلل( إِ

 ىمٚمبف ُمـ صدىم٤م ي٘مقهل٤م أن ًمٚمٙمذب، وُمٕمٜمك اًمّمدق ومٞمٝم٤م هق ُمٜم٤مومًٞم٤م صدىم٤م وُم٘متْم٤مه٤م

 .(0)ًمس٤مٟمف ىمٚمبف يقاـمئ

ط ىَمقًمف ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ﴿: شَمَٕم٤ممَم  ودًمٞمؾ هذا اًمنمَّ

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ھ ھ ھ ھ

 .[2-0:]اًمٕمٜمٙمبقت ﴾﮹

 ڄ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل 

ڍ ڌ ڌ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[01-7:]اًمب٘مرة ﴾ڑ ڑ ک کژ ژ  ڎ ڎ ڈڈ

مب ىب  خب حب جب يئ مئىئ حئ جئی ی ی ی ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .[008:]اعم٤مئدة ﴾مج حج يث ىثمث جثيت  ىتمت  حتخت جتيب 

                                           

واًمِم٤مهد سماا)ٓ إًمف إٓ  "(: 1/615ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ) (1)

اهلل( هق اعمّمدق اعم٘مر سم٘مٚمبف يِمٝمد هب٤م هلل سم٘مٚمبف وًمس٤مٟمف، يبتدئ سمِمٝم٤مدة ىمٚمبف واإلىمرار سمف، صمؿ يثٜمل 

مم اًم٘مٚم٥م خمٚمّم٤م، يٕمٜمل: سم٤مًمِمٝم٤مدة سمٚمس٤مٟمف، واإلىمرار سمف يمام ىم٤مل ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل يرضمع هب٤م إ

 ،[0]اعمٜم٤موم٘مقن: ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿خمٚمّم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة ىمٚمبف ًمٞمس يمام ؿمٝمدت اعمٜم٤موم٘مقن إذ: 

 ڱ ڱ ڳ﴿ىم٤مل اهلل: ومٚمؿ يٙمذب ىمٚمقهبؿ أٟمف طمؼ ذم قمٞمٜمف، وًمٙمـ يمذهبؿ ُمـ ىمقهلؿ، وم٘م٤مل: 

 ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿أي: يمام ىم٤مًمقا، صمؿ ىم٤مل:  [0]اعمٜم٤موم٘مقن: ﴾ڱ

ومٙمذهبؿ ُمـ ىمقهلؿ ٓ أهنؿ ىم٤مًمقا سم٠مًمسٜمتٝمؿ سم٤مـمال وٓ يمذسم٤م، ويمذًمؽ طملم أضم٤مب [ 0]اعمٜم٤موم٘مقن:

مل يرد ؿمٝم٤مدة سم٤مًمٚمس٤من يمِمٝم٤مدة ش اإلؾمالم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل»ضمؼميؾ سم٘مقًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 ."اعمٜم٤موم٘ملم، وًمٙمـ أراد ؿمٝم٤مدة سمدؤه٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م سم٤مًمتّمديؼ سم٤مهلل سم٠مٟمف واطمد
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ڳ ڱ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴿ وىمد ىم٤مل اهلل ذم اعمٜم٤موم٘ملم:

 .[0:]اعمٜم٤موم٘مقن ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ » :ؓ وذم صحٞمح اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

طْمِؾ، قَمغَم  َرِديُٗمفُ  َوُُمٕم٤مذٌ   اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ : ىَم٤مَل  ،«َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َيا»: ىَم٤مَل  اًمرَّ

 ِمنْ  َما»: ىَم٤مَل  صَماَلصًم٤م، َوؾَمْٕمَدْيَؽ  اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ : ىَم٤مَل  ،«ُمَعاذُ  َيا»: ىَم٤مَل  َوؾَمْٕمَدْيَؽ،

َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َأنْ  َيْشَفُد  َأَحدٍ  ًدا َوَأنَّ  اهللُ إِ َّٓ  َؿْؾبِِه، ِمنْ  ِصْدًؿا اهللِ، َرُشوُل  حُمَؿَّ َمهُ  إِ  اهللُ َحرَّ

وا؟ اًمٜم٤َّمَس  سمِفِ  ُأظْمؼِمُ  َأوَمالَ : اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م ىَم٤مَل  ،«افـَّارِ  َظَذ   «َيتَّؽُِؾوا إًِذا»: ىَم٤مَل  وَمَٞمْسَتْبنِمُ

 .«شَم٠َمصّماًم  َُمْقشمِفِ  قِمٜمْدَ  ُُمَٕم٤مذٌ  هِب٤َم َوَأظْمؼَمَ 

( قمـ أيب 0203وذم ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد وصححف إًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )

وا»: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ ىم٤مل:  ؓ ُمقؾمك إؿمٕمري  وا َأْبِؼُ  َمنْ  افـَّاَس  َوَبِؼُ

َّٓ  إَِفهَ  َٓ : َؿاَل  ا َصاِدًؿا اهللُ إِ  .«ـَّةَ اْفـَج  َدَخَل  ُِبَ

ـْ  ـِ  َأَٟمسِ  طَمِدي٨ِم  وذم اًمّمحٞمحلم ُِم ـِ  َوـَمْٚمَح٦مَ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم ـْ  ¶ اهللِ قُمَبْٞمدِ  سْم  ُِم

٦مِ  ، ىِمّمَّ قَْمَرايِبِّ ْٕ ـُ  ِواَممُ  َوُهقَ  ا ـِ  ؾَمْٕمدِ  سَمٜمِل َواومِدُ  صَمْٕمَٚمَب٦مَ  سْم  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَم٠َمَل  ًَماامَّ  سَمْٙمرٍ  سْم

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اِئعِ  قَم ؾْماَلمِ  َذَ ُه، اإْلِ َه٤م؟ قَمكَمَّ  َهْؾ : ىَم٤مَل  وَم٠َمظْمؼَمَ َّٓ  َٓ »: ىَم٤مَل  هَمػْمُ عَ  َأنْ  إِ  «َتَطوَّ

َٓ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأْزِيدُ  َٓ  َواهللَِّ: ىَم٤مَل   .«َصَدَق  إِنْ  َأْؾَؾَح »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ُِمٜمَْٝم٤م، َأْٟمُ٘مُص  َو

َواَي٤مِت  سَمْٕمضِ  َوذِم  طَ  «اْفـَجـَّةَ  َفَقْدُخَؾنَّ  َصَدَق  إِنْ »: اًمرِّ  َوُدظُمقلِ  وَماَلطِمفِ  ذِم  وَم٤مؿْمؽَمَ

 .(0)َص٤مِدىًم٤م َيُٙمقنَ  َأنْ  ٜم٦َّمِ اًْماجَ 

                                           

 (.1/412ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل ) (1)
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 ، ووده آؾمتٙمب٤مر.واًمذل اخلْمقع: ًُمَٖم٦م: آٟم٘مٞم٤مد

 .(0)واصٓمالطم٤م: هق آؾمتسالم واإلذقم٤من واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمٜم٘م٤مد ًمف

َّٓ  إًَِمف ًماا)ٓ اًمت٤َّمم آٟم٘مٞم٤مد: ُهٜم٤َم َراداًْماٛموَ   اٟم٘مٞم٤مًدا َوسَم٤مـمٜم٤م فَم٤مهرا اىمتْمتف َوعم٤م اهلل( إِ

 .(1)ًمالُمتٜم٤مع ُمٜم٤مومًٞم٤م

وُمٕمٜمك ذًمؽ أن طم٘مٞم٘م٦م آٟم٘مٞم٤مد هق آًمتزام سمتحٚمٞمؾ ُم٤م أطمؾَّ اهلل، أي: سم٤مقمت٘م٤مد 

طمٚمِّف، وأٟمف خم٤مـم٥م هبذا اًمتحٚمٞمؾ، وَتريؿ ُم٤م طمرُمف اهلل أي: سم٤مقمت٘م٤مد طمرُمتف، وأٟمف 

 خم٤مـم٥م هبذا اًمتحريؿ، وًمق مل يٗمٕمؾ.

ووّده آُمتٜم٤مع، يم٠من يٕمت٘مد أن هذا احلٙمؿ يم٤مًمّمالة ُمثال وإن يم٤من واضمب٤م، ًمٙمـ 

، أو قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس. سمخالف اًمؽمك وم٢من اًمت٤مرك ًمٚمٕمٛمؾ ٓ  ًمٞمس واضمب٤م قمكمَّ

 .(2)يٙمقن يم٤مومرا قمغم اإلـمالق

                                           

ومٛمـ مل يٜم٘مد ُٕمره ومٝمق إُم٤م ُمٙمذب ًمف أو ممتٜمع "(: 410اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمّم٤مرم اعمسٚمقل )ص ىم٤مل (1)

قمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمرسمف ويمالُه٤م يمٗمرا سيح وُمـ اؾمتخػ سمف واؾمتٝمزأ سم٘مٚمبف اُمتٜمع أن يٙمقن ُمٜم٘م٤مدا 

 ."ُٕمره وم٢من آٟم٘مٞم٤مد إضمالل وإيمرام

يامن ىمقل وقمٛمؾ، ومٛمـ اقمت٘مد وذًمؽ أن اإل "(: 258ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمّم٤مرم اعمسٚمقل )ص (2)

واًمرؾم٤مًم٦م ًمٕمبده ورؾمقًمف صمؿ مل يتبع هذا آقمت٘م٤مد ُمقضمبف  ▐اًمقطمداٟمٞم٦م ذم إًمقهٞم٦م هلل 

ُمـ اإلضمالل واإليمرام واًمذي هق طم٤مل ذم اًم٘مٚم٥م ئمٝمر أصمره قمغم اجلقارح سمؾ ىم٤مرٟمف آؾمتخٗم٤مف 

ن ذًمؽ ُمقضمب٤م واًمتسٗمٞمف وآزدراء سم٤مًم٘مقل أو سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من وضمقد ذًمؽ آقمت٘م٤مد يمٕمدُمف ويم٤م

 ."ًمٗمس٤مد ذًمؽ آقمت٘م٤مد وُمزيال عم٤م ومٞمف ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م واًمّمالح

 وهل وم٤مئدة قمزيزة. ( وُم٤م سمٕمده٤م.222ذح يمِمػ اًمِمبٝم٤مت ًمٚمٕمالُم٦م ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ )ص (3)
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ٕم٤م ًمدظمقل اعمخ٤مـم٥م وشم٘مريبف ًمٚمٗمٝمؿ أن ي٘م٤مل: إن آٟم٘مٞم٤مد وآُمتٜم٤مع ًمٗمٔم٤من وو

قمٞم٦َّم  .(0)ذم إطمٙم٤مم اًمنمَّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم  ودًمٞمؾ هذا اًمنمط

 .[43]اًمزُمر: ﴾ىې ې ې 

 ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل 

 .[014]اًمٜمس٤مء:

 .[21]ومّمٚم٧م: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿: شَمَٕم٤ممَم  ىَم٤مَل 

 .[11]ًم٘مامن: ﴾گ

 َدمُ  ََيِل   َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ؓ وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َأنْ  َيْشَفُد  ُمْسؾٍِم، اْمِرئٍ  َّٓ  اهللِ، َرُشوُل  َوَأِّن  اهللُ  إِ  افثَِّقُب : َثاَلٍث  بِنِْحَدى إِ

اِّن،  .«فِْؾَجَمَظةِ  اْفـُؿَػاِرُق  فِِديـِهِ  َوافتَّاِركُ  بِافـَّْػِس، َوافـَّْػُس  افزَّ

 

 

 

  

                                           

 (.224اعمّمدر اًمس٤مسمؼ )ص (1)
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رالرط رالَّشر س 
 .ولب رالقأرر:ّساد 

ء ىمبؾ ُمّمدراًم٘مبقل ًمٖم٦م:  ْ  ، ووّده اجلحقدوشم٘مبٚمف اًمٌمَّ

و٤م سم٤مًمٌمء ُمع أظمذ ُم٘متْمٞم٤مشمف.  واصٓمالطم٤م: هق اًم٘مبقل واًمرِّ

َّٓ  إًَِمف ٓا)ًم اًْم٘مُبقل: ُهٜم٤َم َراداًْماٛموَ   َوؾَم٤مِئر َواًمٚمَِّس٤من سم٤ِمًْمَ٘مْٚم٥ِم  اىمتْمتف َوعم٤م (اهلل إِ

ًٓ  َقاِرحاًْماجَ   ًمٚمجحد. ٤مُمٜم٤مومٞمً  ىمبق

تِل ُم٘متْمٞم٤مهت٤م، ُمـ ؿَمْٞمئ٤م َأو اًْمَٙمٚمَِٛم٦م َهِذه جيحد وَماَل   سمَِقاؾِمَٓم٦م ؼاًْماح هَب٤م ضَم٤مءَ  اًمَّ

َٝم٤مَدة وَم٢مِن ،ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقًمف  إًَِمْٞمَٝم٤م َدقَم٤مهُ  مِمَـّ ي٘مبؾ َٓ  ًمٙمٜمف َُمْٕمٜم٤َمَه٤م يٕمرف ُمـ َيُ٘مقهل٤َم ىمد اًمِمَّ

٤م ُم٘متْمٞم٤مهت٤م سمٕمض  .(0)اًْم٘مُبقل َذط حُيَّ٘مؼ مل وَمَٝمَذا. َذًمِؽ همػم َأو طمسًدا َأو يمؼما إُِمَّ

يـ، وًمق مل  وطم٘مٞم٘م٦م اًم٘مبقل إىمرار احلٙمؿ وأٟمف صم٤مسم٧م ذم اًمنميٕم٦م، وأٟمف ُمـ اًمدِّ

يٗمٕمؾ ومٛمـ أىمر أنَّ هذا احلٙمؿ يم٤مًمّمالة واضم٥م ذم اًمنميٕم٦م، أو أنَّ احلج٤مب ُمـ 

يـ، ومٝمذا يٕمتؼم ىم٤مسمال،  وُمـ ضمحد وضمقب اًمّمالة أو اًمزيم٤مة ومٝمذا ضم٤مطمد يٙمٗمر اًمدِّ

 .(1)سمذًمؽ

وشم٘مريبف ًمٚمٗمٝمؿ أن ي٘م٤مل: إن اًم٘مبقل واجلحد ًمٗمٔم٤من ووٕم٤م إلىمرار اعمخ٤مـم٥م 

 .(2)سم٤محلٙمؿ ًمف وًمٖمػمه، وأٟمف ُمـ اًمديـ

                                           

 (.332ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل )ص (1)

 (.224ذح يمِمػ اًمِمبٝم٤مت ًمٚمٕمالُم٦م ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ )ص (2)

يٕمٚمؿ اًمٗمرق سملم اًم٘مبقل وآٟم٘مٞم٤مد اًمٚمذان ُمـ ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل، وم٤مٟٓم٘مٞم٤مد وده وهبذا  (3)

 آُمتٜم٤مع، واًم٘مبقل وده اجلحد، ويمالُه٤م يمٗمر، وىمد ٟمبف ؿمٞمخ اإلؾمالم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.

 ومل ومٕمٚمٝم٤م واًمتزم سمقضمقهب٤م أىمر ومٞمٛمـ هق اًمٜمزاع وُمقرد "(: 87-11/86ومٗمل جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

 سمٕمض إـمالق ُمـ يٗمٝمؿ يمام إُمر وًمٞمس سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، يم٤مومر ومٝمق سمقضمقهب٤م ي٘مر مل ـُم وأُم٤م يٗمٕمٚمٝم٤م

 = ُمقرد ومٝمق وضمقهب٤م جيحد مل وإن يمٗمر وضمقهب٤م ضمحد إن أٟمف: وهمػمهؿ أمحد أصح٤مب ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء
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=
     

__________________________________________________ 

 : أىمس٤مم صمالصم٦م هٜم٤م سمؾ اًمٜمزاع

 . سم٤مٓشمٗم٤مق يم٤مومر ومٝمق وضمقهب٤م ضمحد إن :أحدها

 ورؾمقًمف هلل سمٖمْم٤م أو طمسدا أو يمؼما ومٕمٚمٝم٤م اًمتزام ُمـ ممتٜمع ًمٙمٜمف وضمقهب٤م جيحد ٓ أن : وافثاّن

 قمـ ممتٜمع وًمٙمٜمف اًم٘مرآن، شمبٚمٞمغ ذم ص٤مدق واًمرؾمقل اعمسٚمٛملم قمغم أوضمبٝم٤م اهلل أن اقمٚمؿ: ومٞم٘مقل

 أيْم٤م ومٝمذا اًمرؾمقل سمف ضم٤مء عم٤م سمٖمْم٤م أو ًمديٜمف قمّمبٞم٦م أو ًمٚمرؾمقل طمسدا أو اؾمتٙمب٤مرا اًمٗمٕمؾ اًمتزام

 شمٕم٤ممم اهلل وم٢من ًمإلجي٤مب ضم٤مطمدا يٙمـ مل سمف اعم٠مُمقر اًمسجقد شمرك عم٤م إسمٚمٞمس وم٢من سم٤مٓشمٗم٤مق، يم٤مومر

 . اًمٙم٤مومريـ ُمـ ويم٤من واؾمتٙمؼم أسمك وإٟمام سم٤مخلٓم٤مب سم٤مذه

 قم٤مر ُمـ وظمقوم٤م ًمديٜمف محٞم٦م اشمب٤مقمف شمرك ًمٙمٜمف سمٚمٖمف ومٞمام ًمٚمرؾمقل يم٤من ُمّمدىم٤م ـم٤مًم٥م أسمق ويمذًمؽ

 أٟمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أـمٚمؼ وُمـ ًمف يتٗمٓمـ أن يٜمبٖمل ومٝمذا رأؾمف، أؾمتف شمٕمٚمق أن قمـ واؾمتٙمب٤مرا آٟم٘مٞم٤مد

 ًمالُمتٜم٤مع وُمتٜم٤موٓ سم٤مإلجي٤مب ًمٚمتٙمذي٥م ُمتٜم٤موٓ قمٜمده اجلحد ومٞمٙمقن وضمقهب٤م جيحد ُمـ إٓ يٙمٗمر ٓ

 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿:  شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وآًمتزام اإلىمرار قمـ

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[22]إٟمٕم٤مم:

 . سم٤مٓشمٗم٤مق ويمٗمر ىمتؾ ومٕمٚمٝم٤م ويٚمتزم ي٘مر مل ومٛمتك وإٓ ،[03]اًمٜمٛمؾ: ﴾ڀ

 ومٝمذا قمٜمٝم٤م ًمف سم٠مهمراض اؿمتٖم٤مٓ أو وهت٤موٟم٤م9 يمسال شمريمٝم٤م ًمٙمـ ُمٚمتزُم٤م9 ُم٘مرا يٙمقن أن :وافثافث

 . هت٤موٟم٤م أو سمخال يٛمٓمؾ ًمٙمٜمف ٕدائف ُمٚمتزم سمقضمقسمف ُم٘مر وهق ديـ قمٚمٞمف يمٛمـ اًمٜمزاع ُمقرد

 ُمـ سم٤مإلؾمالم ُم٘مر ًمٙمٜمف وضمقهب٤م9 جيحد وٓ سمقضمقهب٤م9 ي٘مر وٓ يؽميمٝم٤م أن :وهو رابع ىمسؿ وهٜم٤م

 اًمسٚمػ ُمـ يمثػم يمالم وًمٕمؾ ؟ اإلَج٤مع ُمقارد ُمـ أو اًمٜمزاع9 ُمقارد ُمـ هذا ومٝمؾ اجلٛمٚم٦م طمٞم٨م

 وم٢من ٟمٔمر ومٞمف ومٝمذا سم٤مإلؾمالم ُمتٙمٚمؿ هق وإٟمام. ُمٜمٙمرا وٓ ُم٘مرا ٓ قمٜمٝم٤م اعمٕمرض وهق هلذا ُمتٜم٤مول

 ومٞمٝم٤م يٙمٗمل ٓ اإليامن ُمـ اًمتٕمٞملم قمغم اًمقاضمب٤مت هذه وضمقب اقمت٘م٤مد ومٞمٙمقن سم٤مٓشمٗم٤مق9 يٙمٗمر ىمٚمٜم٤م

 ."اًمٕم٤مم آقمت٘م٤مد

 وهذه وم٤مئدة قمزيزة مل أر ٕطمد ممـ شمٙمٚمؿ ذم ذوط )ٓ إًمف إٓ اهلل( وإٟمام يذيمرون ومروىم٤م ُمٜمٝم٤م: 

 اًم٘مٚم٥م، قمٛمؾ: أي اًمب٤مـمـ، قمٛمؾ واًم٘مبقل اجلقارح، قمٛمؾ: أي اًمٔم٤مهر، قمٛمؾ هق آٟم٘مٞم٤مد أن

 .اًمٚمٓمٞمػ قمبد سمـ حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ ذًمؽ ذيمر. واًم٘مقل

 آٟم٘مٞم٤مد سملم اًمٗمرق وًمٕمؾ"(: 07ص( )اهلل إٓ إًمف ٓ) رؾم٤مًمتف ذم احلٛمد إسمراهٞمؿ حمٛمد اًمِمٞمخ وىم٤مل

 ويٚمزم سم٤مٕومٕم٤مل، آشمب٤مع ومٝمق آٟم٘مٞم٤مد أُم٤م. سم٤مًم٘مقل ذًمؽ ُمٕمٜمك صح٦م إفمٝم٤مر اًم٘مبقل أن واًم٘مبقل

 = ."اهلل أطمٙم٤مم ُمـ ًمٌمء اًمتٕم٘م٥م وقمدم واإلذقم٤من، آؾمتسالم، هق وم٤مٟٓم٘مٞم٤مد. آشمب٤مع َجٞمٕم٤م ُمٜمٝمام
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ط ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ودًمٞمؾ هذا اًمنمَّ

گ گ  ﴿: ىَمْقًمِفِ  إِمَم  ﴾مب ىب  حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئی ی 

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ 

 .[25-11:اًمّم٤موم٤مت]

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[36:]اًمروم ﴾ھ ھ ھ ے ے ہ ہھ

ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦڦ

 .[14-12:اًمزظمرف] ﴾ڇ

ـْ  ـِ  ؓ  ُُمقؾَمك َأيِب  وذم اًمّمحٞمحلم قَم  بِهِ  اهللُ َبَعَثـِي َما َمَثُل »: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  قَم

َدى ِمنَ  َؿَثلِ  َواْفِعْؾمِ  اِْلُ  اْفـَمءَ  َؿبَِؾِت  َكِؼقَّةٌ  ِمـَْفا َؾَؽانَ  َأْرًضا، َأَصاَب  اْفَؽثِرِ  اْفَغْقِث  ـَ

اَكْت  افَْؽثَِر، َواْفُعْشَب  اْفَؽَلَ  َؾَلْكَبَتِت  ـَ ا اهللُ َؾـََػعَ  اْفـَمءَ  َأْمَسَؽِت  َأَجاِدُب  ِمـَْفا َو  ُِبَ

ُبوا افـَّاَس، َم  ُأْخَرى َضاِئَػةً  ِمـَْفا َوَأَصاَب ، َوَزَرُظوا َوَشَؼْوا َؾَؼِ  َٓ  ِؿقَعانٌ  ِهيَ  إِكَّ

َٓ  َماءً  ُُتِْسُك  َلً، ُتـْبُِت  َو  َؾَعؾِمَ  بِهِ  اهللُ َبَعَثـِي َما َوَكَػَعهُ  اهللِ ِدينِ  ِف  َؾِؼهَ  َمنْ  َمَثُل  َؾَذفَِك  ـَ

ْ  َمنْ  َوَمَثُل  َوَظؾََّم، ْ  َرْأًشا بَِذفَِك  َيْرَؾعْ  َل  .(0)«بِهِ  َأْرِشْؾُت  افَِّذي اهللِ  ُهَدى َيْؼَبْل  َوَل

=
     

__________________________________________________ 

 (.58ص) آقمت٘م٤مدي٦م اًمتٕمريٗم٤مت

وومٞمف أن اإليامن ذـمف اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمع "(: 0/101ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ ) (1)

 ."ملسو هيلع هللا ىلصاقمت٘م٤مدُه٤م واقمت٘م٤مد َجٞمع ُم٤م أشمك سمف رؾمقل اهلل 
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 .ادحّبةر:  رالّساِ ررط رالَّشر

 اًمبٖمض. ٟم٘مٞمض: ٥ماًْماحوَ . ًمٚمح٥م اؾْمؿاعمحب٦َّم ًمٖم٦م: 

 .(0)إمم اعمحبقب ًمسب٥م فم٤مهر أو سم٤مـمـ هق ُمٞمؾ اًم٘مٚم٥مواصٓمالطم٤م: 

ةاًْماٛمَ : َوِهل حب٦َّم،اًْماٛم: ُهٜم٤َم َراداًْماٛموَ  هْمَب٦م َقدَّ َّٓ  إًَِمف ٓاا)ًم َواًمرَّ  اىمتْمتف َوعم٤م ،(اهلل إِ

ىَْمَقال ُمـ قَمَٚمْٞمفِ  ودًم٧م ْٕ وَْمَٕم٤مل ا ْٕ  .(1)ًمْمده٤م ُُمٜم٤َمومَِٞم٦م حمب٦َّم َوا

٤م، مِم٤َّم إًَِمْٞمفِ  أطم٥م َوَرؾُمقًمف ؾُمْبَح٤مَٟمفُ  اهلل يٙمقن َأن: َذًمِؽ َوُمـ  َْٕهٚمَٝم٤م واعمحب٦م ؾمقاُُهَ

 .(2)َذًمِؽ َٟم٤مىمض ُمـ وسمٖمض سمنموـمٝم٤م، اعمٚمتزُملم هَب٤م اًمٕم٤مُمٚملم

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ﴿وُمـ أدًم٦َّم هذا اًمنمط ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[054:اًمب٘مرة] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڌ ڎ ڎڈ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

                                           

ٓ َتد اعمحب٦م سمحد أووح ُمٜمٝم٤م. وم٤محلدود ٓ شمزيده٤م إٓ "(: 2/01ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمدارج ) (1)

 ."وضمٗم٤مء. ومحده٤م وضمقده٤م. وٓ شمقصػ اعمحب٦م سمقصػ أفمٝمر ُمـ اعمحب٦م ظمٗم٤مء

وطم٘مٞم٘م٦م اعمحب٦م قمٜمد أهؾ اعمٕمروم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت "(: 01/352وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )

 ."اًمتل ٓ َتد، وإٟمام يٕمرومٝم٤م ُمـ ىم٤مُم٧م سمف وضمداٟم٤م وٓ يٛمٙمـ اًمتٕمبػم قمٜمٝم٤م

 (.324ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل )ص (2)

وم٤مهلل شمٕم٤ممم إٟمام ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٕمب٤مدشمف، اجل٤مُمٕم٦م ًمٙمامل حمبتف،  "(: 0/008اًم٘مٞمؿ ذم اعمدارج )ىم٤مل اسمـ  (3)

ُمع اخلْمقع ًمف وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمره. وم٠مصؾ اًمٕمب٤مدة: حمب٦م اهلل، سمؾ إومراده سم٤معمحب٦م، وأن يٙمقن احل٥م 

ًمٞم٤مءه، يمٚمف هلل، ومال حي٥م ُمٕمف ؾمقاه، وإٟمام حي٥م ٕضمٚمف وومٞمف، يمام حي٥م أٟمبٞم٤مءه ورؾمٚمف وُمالئٙمتف وأو

ومٛمحبتٜم٤م هلؿ ُمـ مت٤مم حمبتف، وًمٞمس٧م حمب٦م ُمٕمف، يمٛمحب٦م ُمـ يتخذ ُمـ دون اهلل أٟمدادا حيبقهنؿ 

 ."يمحبف



 28 

ڳ ڳ ڱ  گ گ گ گ ڳڳ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[13:]اًمتقسم٦م ﴾ڱ ڱ

ـِ  ؓ وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أٟمس  نَّ  َمنْ  َثاَلٌث »: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  قَم  ؾِقهِ  ـُ

يَمنِ  َحاَلَوةَ  ُِبِنَّ  َوَجَد  انَ  َمنْ : اإْلِ َّا إَِفْقهِ  َأَحبَّ  َوَرُشوُفهُ  اهللُ  ـَ ا، ِِم  َُيِبَّ  َوَأنْ  ِشَوامُهَ

َّٓ  َُيِب هُ  َٓ  اْفـَؿْرءَ  َم  ِمـُْه، اهللُ َأْكَؼَذهُ  َأنْ  َبْعَد  اْفُؽْػرِ  ِف  َيُعودَ  َأنْ  َيْؽَرهَ  َوَأنْ  هللِ، إِ  َأنْ  َيْؽَرهُ  ـَ

 .«افـَّارِ  ِف  ُيْؼَذَف 

مْ  ُيْمِمنُ  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل وومٞمٝمام أيْم٤م قمـ أٟمس  ـُ ـُونَ  َحتَّى َأَحُد  َأ

 .«َأمْجَِعغَ  َوافـَّاسِ  َوَوافِِدهِ  َوَفِدهِ  ِمنْ  إَِفْقهِ  َأَحبَّ 
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 هؾ يٚمزم قمغم يمؾِّ قم٤مُمل  طمٗمظ هذه اًمنموط؟ ادسلفة إوػ:

اًمذي ئمٝمر زم أن ُمراد اًمٕمٚمامء ُمـ هذه اًمنموط شمقومر ُم٘متْم٤مه٤م وُمْمٛمقهن٤م ذم 

قمدم طمٗمظ أًمٗم٤مفمٝم٤م، وًمذًمؽ اعمسٚمؿ، وم٢مذا شمقومرت واًمتزم هبذه اًمنموط ومال شمرضه 

َوَُمْٕمٜمَك اؾْمتِْٙماَمهِل٤َم اضْمتاَِمقُمَٝم٤م ذِم "(: 1/307ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمل ذم ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل )

٤مَه٤م سمُِدوِن ُُمٜمَ   ُِمٜمَْٝم٤ماًْمَٕمْبِد َواًْمتَِزاُُمُف إِيَّ
ٍ
ء ـْ َذًمَِؽ قَمدَّ اًْماٛمُ َوًَمْٞمَس  ،٤مىَمَْم٦ٍم ُِمٜمُْف ًمٌَِمْ َراُد ُِم

ل  اضْمَتَٛمَٕم٧ْم ومِٞمِف َواًْمَتَزَُمَٝم٤م َوًَمْق ىِمٞمَؾ ًَمُف: أُ َأًْمَٗم٤مفمَِٝم٤م َوطِمْٗمَٔمَٝم٤م ومَ  ـْ قَم٤مُمِّ قْمُدْدَه٤م مَلْ َٙمْؿ ُِم

ـْ َذًمَِؽ  ْٝمِؿ َوشَمَراُه َي٘مَ  ،حُيِْس ًَْمَٗم٤مفِمَٝم٤م جَيِْري ومِٞمَٝم٤م يَم٤مًمسَّ
ِٕ ُع يَمثػًِما ومِٞماَم َويَمْؿ طَم٤مومٍِظ 

 ."ْسَتَٕم٤منُ اًْماٛمُ َواهللَُّ  ،َواًمتَّْقومِٞمُؼ سمَِٞمِد اهللِ ،ُيٜم٤َمىِمُْمَٝم٤م

إن ىم٤مل ىم٤مئؾ: إن هذه اعمس٤مئؾ اًمتل ذيمرمتقه٤م أريم٤من، وًمٞمس٧م  ادسلفة افثاكقة:

سمنموط، ٕن اًمنمط قمٜمد إصقًمٞملم ظم٤مرج قمـ اعم٤مهٞم٦م، أي: ي١ميت سمف ىمبؾ أن 

يٚمتبَّس سم٤مًمٕمب٤مدة، ويمثػم ُمـ هذه اًمنموط ٓ َتّمؾ ًمٚمِمخص إٓ سمٕمد ٟمٓم٘مف هبذه 

 اًمٙمٚمٛم٦م؟

دَّ ُمـ شمقوّمره٤م، ٓ اصٓمالح إصقًمٞملم، ومٝمل ىمٞمؾ: ُمرادٟم٤م ُمـ هذه أٟمف ٓ سم

ذوط هبذا اعمٕمٜمك، وىمد ضمرت قم٤مدة أئٛم٦م اًمتقطمٞمد أن ي٘مقًمقا إهن٤م ذوط، وٓ 

 ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح، واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب وإًمٞمف اعمرضمع واعمآب.
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إذا ىم٤مل ىم٤مئؾ: هؾ ُمٕمٜمك هذه اًمنموط أٟمٙمؿ ٓ شم٘مقًمقن ذم  ادسلفة افثافثة:

تك شمقومرت هذه اًمنموط؟ وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ ومٙمٞمػ شمٕمٚمٛمقن ؿمخص َُم٤م إٟمف ُمسٚمؿ طم

 سمتقومره٤م ٕن أيمثره٤م أقمامل ىمٚمبٞم٦َّم؟

إذا ٟمٓمؼ اًمِمخص سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومل ي٠مت سمٜم٤مىمض فم٤مهر شمث٥م ًمف إؾمالُمف  ؿؾت:

طمٙمام، وٓ ي٘م٤مل: مل ي٠مت سمجٛمٞمع ذوـمٝم٤م ٕن ُمتٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مإلؾمالم احل٘مٞم٘مل، وهق 

ظمرة، أٓ شمرى أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي مل اًمذي يٙمقن ُم٘مبقٓ قمٜمد اهلل ضمؾَّ وقمال ذم أ

 شمٔمٝمر ٟمٗم٤مىمٝمؿ ًمٜم٤م طمٙمٛمٝمؿ طمٙمؿ أهؾ اإلؾمالم.

وُمٕمٜمك هذا أٟمف ٓ يّمّح إؾمالم أطمد قمٜمد اهلل طمتك ي٠ميت هبذه اًمنموط ٕن اهلل 

 .(0)ومٛمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػما أُمٜم٤َّمه _ُمٕم٤مذ اعمسٚمٛملم_ُمٓمٚمع سمام ذم اًم٘مٚمقب، وأُم٤م ٟمحـ 

 

 

                                           

وشمقوٞمح هذا إُمر يٙمقن سمتّمقر هذه اعمس٠مًم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمؽمضمٞمح وهل أٟمف إذا ىم٤مل  (1)

رؾمقل اهلل(  ؿمخص: )ٓ إًمف إٓ اهلل( ومل ي٠مت سما )حمٛمد رؾمقل اهلل( وم٢مٟمف يٓم٤مًم٥م سم٠من ي٘مقل: )حمٛمد

وم٢من أيب واُمتٜمع يّمػم ُمرشمدا قمٜمد َج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، وذًمؽ ٕٟمف صمب٧م إؾمالُمف سمٜمٓم٘مٝم٤م طمٙمام، 

 وظمرج سمذًمؽ يمقٟمف يم٤مومرا أصٚمٞم٤م.

أُم٤م إذا اىمتٍم قمغم ىمقًمف: )ٓ إًمف إٓ اهلل( ومل ي٘مؾ: "(: 0/038ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ )

أٟمف ٓ يٙمقن ُمسٚمام، وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ  )حمٛمد رؾمقل اهلل( وم٤معمِمٝمقر ُمـ ُمذهبٜم٤م وُمذاه٥م اًمٕمٚمامء

: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل يٙمقن ُمسٚمام ويٓم٤مًم٥م سم٤مًمِمٝم٤مدة إظمرى وم٢من أسمك ضمٕمؾ ُمرشمدا وحيت٩م هلذا اًم٘مقل سم٘مقًمف 

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل وم٢مذا ىم٤مًمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ »

سمذيمر إطمداُه٤م قمـ إظمرى  وهذا حمٛمقل قمٜمد اجلامهػم قمغم ىمقل اًمِمٝم٤مدشملم واؾمتٖمٜمك شوأُمقاهلؿ

 ."ٓرشمب٤مـمٝمام وؿمٝمرهتام واهلل أقمٚمؿ
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 لاُإلهُإلاُالل  ه

 ومْم٤مئؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م يمثػمة، وًمٙمـ ٟمذيمر ذم هذا اعم٘م٤مم سمٕمض ومْم٤مئٚمٝم٤م:

ٿ ٿ ٹ ﴿ :شمٕم٤ممم ، يمام ىم٤ملًمٜمٗمسف هب٤م شمٕم٤ممم اهلل ؿمٝمد اًمتل اًمتقطمٞمد يمٚمٛم٦م أهن٤م

]آل  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

 .[07قمٛمران:

: ىَم٤مَل  ؓ ، عم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب هريرة اإليامن ؿمٕم٥م أقمغم (0

 ُصْعَبًة، َوِشت ونَ  بِْضعٌ  َأوْ  َوَشْبُعوَن، بِْضعٌ  اإِليَمنُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقُل  ىَم٤مَل 

 َواْفـَحَقاءُ  افطَِّريِق، َظنِ  إََذى إَِماَضةُ  َوَأْدَكاَها اهلل، إٓ إفه ٓ َؿْوُل  َؾَلْؾَضُؾَفا

 .«اإِليَمنِ  ِمنَ  ُصْعَبةٌ 

: ىم٤مل أٟمف ؓ  ُهَريرةَ  أيب، حلدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمِمٗم٤مقم٦م يسٕمد ىم٤مئٚمٝم٤م أن (1

ـْ  اهللِ، رؾمقَل  ي٤م ىمٞمَؾ   اهللِ  رؾمقُل  ىم٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦ِم؟ يقمَ  سمَِِمٗم٤مقَمتَِؽ  اًمٜم٤مسِ  أؾمٕمدُ  َُم

َل  أحٌد  احلديِث  هذا ظن أٓ َيْسَلفـي أبا ُهريرةَ  يا طــُت  فؼد»: ملسو هيلع هللا ىلص  مـَك، أوَّ

 من افؼقامةِ  يومَ  بشػاظتي افـاسِ  َأشعُد . احلديث ظذ ِحرِصَك  من رأيُت  دِا

 .(1)«كػِسه أو َؿؾبِه، ِمن خافًِصا (اهلل إٓ إفه )ٓ ؿال

                                           

اٟمٔمر: شمٜمبٞمف اعم١مُمـ إواه سمٗمْم٤مئؾ ٓ إًمف إٓ اهلل، شم٠مًمٞمػ أمحد سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد إهدل،  (1)

 واعمجٛمقع اعمٗمٞمد ذم سمٞم٤من أُهٞم٦م اًمتقطمٞمد، شم٠مًمٞمػ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمٕمٛمٞمس٤من. 

 (.88رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (2)
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ـِ  قِمْتب٤منَ  قمـ، عم٤م رواه اًمبخ٤مري اًمٜم٤مر ُمـ ٟمج٤مة أهن٤م (2  إَْٟمَّم٤مِرّي، َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ـْ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،ؓ   إفه ٓ»: َيُ٘مقُل  اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  قَمْبدٌ  ُيقاذِمَ  ًَم

مَ  إٓ اهلل َوْجهَ  بِهِ  َيْبَتِغي اهلل إٓ  .«افـَّارَ  َظَؾْقهِ  اهللُ  َحرَّ

 اهلل، رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل ؓ  ذر أيبأهن٤م أقمٔمؿ احلسٜم٤مت، حلدي٨م  (3

 ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل .«َُتُْحَفا َحَسـَةً  َؾاْتبِْعَفا َشِقَئًة، َظِؿْؾَت  إَِذا»: ىم٤مل. أوصٜمل

 .(0)«احَلَسـَاِت  َأْؾَضُل  ِهيَ »: ىم٤مل اهلل؟ إٓ ًمفإ ٓ احلسٜم٤مت أُمـ اهلل، رؾمقل

 ًمرضمح٧م وإرض ٛمقاتاًمسَّ  وزٟم٧م ومٚمق اًمقزن، ذم رء يٕم٤مدهل٤م ٓ أٟمف (4

ـَ  اهلل قَمْبدَ ، عم٤م رواه اًمؽمُمذي وهمػمه قمـ هبـ ـِ  قَمْٛمِرو سم  ،¶ اًمَٕم٤مص سم

تِي ِمنْ  َرُجاًل  َشُقَخِؾُص  اهلل إِنَّ »: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ي٘مقل  َظَذ  ُأمَّ

اَلئِِق  ُرُؤوسِ  ل   ِشِجالًّ، َوتِْسِعغَ  تِْسَعةً  َظَؾْقهِ  َؾَقـُْؼُ  افِؼَقاَمةِ  َيْومَ  اخْلَ  ِشِجل   ـُ

، َمِد  ِمْثُل  َتَبتِي َأَطَؾَؿَك  ا؟َصْقئً  هذا ِمنْ  َأُتـْؽِرُ : َيُؼوُل  ُثمَّ  افَبََصِ  اْفـحاؾُِظوَن؟ ـَ

 إِنَّ  َبَذ : َؾَقُؼوُل  َرِب، َيا َٓ : َؾَقُؼوُل  ُظْذٌر؟ َأَؾَؾَك : َؾَقُؼوُل  َرِب، َيا َٓ : ؾَقُؼوُل 

هُ  َحَسـًَة، ِظـَْدَكا َفَك   ٓ َأنْ  َأْصَفُد : ؾِقَفا بَِطاَؿةٌ  َؾَتْخُرُج  اْفَقْوَم، َظَؾْقَك  ُطْؾمَ  َٓ  َؾنِكَّ

ًدا َأنَّ  َوَأْصَفُد  اهلل إٓ إفه : َؾَقُؼوُل  َوْزَكَك، اْحُضْ : َؾَقُؼوُل  َوَرُشوُفُه، َظْبُدهُ  حُمَؿَّ

: ؿاَل  ُتْظَؾُم، َٓ  إِكََّك : َؾَؼاَل  افِسِجالَِّت؟ َهِذهِ  َمع افبَِطاَؿةُ  َهِذهِ  َما رِب  َيا

ةٍ  افِسِجالَُّت  َؾُتْوَضعُ  ٍة، ف َوافِبَطاَؿةُ  ِف ـِػَّ  َوَثُؼَؾِت  افِسِجالَُّت  َؾَطاَصِت  ـِػَّ

ءٌ  اهلل اْشمِ  َمعَ  َيْثُؼُل  َؾالَ  اْفبَِطاَؿُة،  .«ََشْ

ـِ  قَمْٛمِروأهن٤م أومْمؾ اًمٙمالم، حلدي٨م  (5 ِه، قَمـ أسمِٞمفِ  قَمـ ؿمَٕمْٞم٥ٍم  سم  اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ  ضَمدِّ

َظاءِ  َخْرُ »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص : َؿْبِع  ِمنْ  وافـَّبِق ونَ  أَكا ُؿْؾُت  َما َوَخْرُ  َظَرَؾَة، َيْومِ  ُدَظاءُ  افد 

يَك  َٓ  َوْحَدهُ  اهلل إٓ إفه ٓ ءٍ  ـِل  َظَذ  َوُهوَ  اْفـَحْؿُد  َوَفهُ  ادُْؾُك  َفهُ  َفُه، ََشِ  ََشْ

                                           

 (.2051ه أمحد ذم ُمسٜمده وطمسٜمف إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م سمرىمؿ )روا (1)
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 .(0)«َؿديرٌ 

ىم٤مل:  ؓ أهن٤م ؾمب٥م ًمدظمقل اجلٜم٦َّم، عم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب ذر  (6

 َأشَمْٞمُتفُ  صُمؿَّ  َٟم٤مِئٌؿ، ُهقَ  وَم٢مَِذا َأشَمْٞمُتفُ  صُمؿَّ  َأسْمَٞمُض، صَمْقٌب  قَمَٚمْٞمفِ  َٟم٤مِئؿٌ  َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلَّ  َأشَمْٞم٧ُم »

َّٓ  إَِفهَ  َٓ : َؿاَل  َظْبدٍ  ِمنْ  َما»: وَمَ٘م٤مَل  إًَِمْٞمِف، وَمَجَٚمْس٧ُم  اؾْمَتْٞمَ٘مظَ  َوىَمدِ   َماَت  ُثمَّ  اهللُ، إِ

َّٓ  َذفَِك  َظَذ  َق؟ َوإِنْ  َزَٟمك َوإِنْ : ىُمْٚم٧ُم  «اْفـَجـَّةَ  َدَخَل  إِ  َوإِنْ  َزَكى َوإِنْ »: ىَم٤مَل  َهَ

َق  َق؟ َوإِنْ  َزَٟمك َوإِنْ : ىُمْٚم٧ُم  «ََسَ َق  َوإِنْ  َزَكى َوإِنْ »: ىَم٤مَل  َهَ  صُمؿَّ  صَماَلصًم٤م، «ََسَ

اسمَِٕم٦مِ  ذِم  ىَم٤مَل   َوإِنْ : َيُ٘مقُل  َوُهقَ  َذر   َأسُمق وَمَخَرَج : ىَم٤مَل  «َذر   َأِب  َأْكِف  َرْؽمِ  َظَذ »: اًمرَّ

 .«َذر   َأيِب  َأْٟمُػ  َرهِمؿَ 

، عم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ؿم٤مء أهي٤م ُمـ يدظمؾ اًمثامٟمٞم٦م اجلٜم٦م أسمقب ًم٘م٤مئٚمٝم٤م شمٗمتح أهن٤م (7

 إٓ إفه ٓ َأنْ  َأْصَفُد : َؿاَل  َمنْ »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلِّ  قمـ ؓ  قُمب٤مدةَ ُمـ طمدي٨م 

يَك  َٓ  َوْحَدهُ  اهلل ًدا َوَأنَّ  َفُه، ََشِ  َواْبنُ  اهلل َظْبُد  ِظقَسى َوَأنَّ  َوَرُشوُفُه، َظْبُدهُ  حُمَؿَّ

ؾَِؿُتهُ  َأَمتِهِ  ـَ ، اْفـَجـَّةَ  َوَأنَّ  ِمـُْه، َوُروٌح  َمْرَيمَ  إَِػ  َأْفَؼاَها َو ، افـَّارَ  َوَأنَّ  َحقٌّ  َحقٌّ

 .«َصاءَ  افثََّمكَِقةِ  اْفـَجـَّةِ  َأْبَواِب  َأيِ  ِمنْ  اهللُ َأْدَخَؾهُ 

 خيرضمقا أن ٓسمد وم٢مهنؿ طم٘مقىمٝم٤م ذم سمت٘مّمػمهؿ اًمٜم٤مر دظمٚمقا وإن أهٚمٝم٤م أن (8

ـِ  ،ؓ ، حلدي٨م أٟمس ُمٜمٝم٤م  ٓ ؿال َمنْ  افـَارِ  ِمنَ  ََيُرُج »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  قم

 إٓ إفه ٓ: ؿال َمنْ  افـارِ  ِمنَ  َوََيُرُج  َخر، ِمن َصِعرةٍ  َوْزنُ  َؿؾبِهِ  وف اهلل إٓ إفه

ةٍ  وزنُ  َؿؾبهِ  وف اهلل  وف اهلل إٓ إفه ٓ: ؿال َمنْ  افـارِ  ِمن وََيُرُج  َخٍر، ِمنْ  ُبرَّ

ةٍ  َوْزنُ  َؿؾبِه  .«َخر ِمنْ  َذرَّ

 ُثمَّ .. »: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل  أن اعمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٓمقيؾ اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م وذم

ابَِعةَ  َأُظودُ  ُد  َيا: َؾُقَؼاُل  َشاِجًدا، َفهُ  َأِخر   ُثمَّ  اْفـَؿَحاِمدِ  بِتِْؾَك  َؾَلْْحَُدهُ  افرَّ  حُمَؿَّ

                                           

 (.0412رواه اًمؽمُمذي وصححف إًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ ) (1)
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ْع، َواْصَػعْ  ُتْعَطْه، َوَشْل  ُيْسَؿْع، َوُؿْل  َرْأَشَك، اْرَؾعْ   اْئَذنْ  َرِب  َيا: َؾَلُؿوُل  ُتَشػَّ

ِت : َؾَقُؼوُل  اهلل، إٓ افه ٓ: َؿاَل  ؾِقَؿنْ  يِل  َيائِي َوَجاليِل  َوِظزَّ  َوَظَظَؿتِي َوـِْزِ

 .«اهلل إٓ افه ٓ: َؿاَل  َمنْ  ِمـَْفا ُْٕخِرَجنَّ 

 اًمرىم٤مب، قمتؼ وشمٕمدل ًمٚمحسٜم٤مت، ٤مشمْمٕمٞمٗمً  وأيمثره٤م إقمامل، أومْمؾ: أهن٤م (01

، عم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ طمرز وهل واخلٓم٤مي٤م، اًمذٟمقب ومتحق

ـْ طمدي٨م   إٓ افه ٓ َؿاَل  َمنْ »: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  ،ؓ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

يَك  ٓ َوْحَدهُ  اهلل ِل  َظَذ  َوُهوَ  اْفـَحْؿُد  َوَفهُ  اْفـُؿْؾُك  َفهُ  َفُه، ََشِ ءٍ  ـُ  ِف  َؿِديرٌ  ََشْ

ٍة، ِماَئةَ  َيْومٍ  اَكْت  َمرَّ تَِبْت  ِرَؿاٍب، َظْؼِ  َظْدَل  َفهُ  ـَ ـُ َقْت  َحَسـٍَة، ِماَئةُ  َفهُ  َو  َوحُمِ

اَكْت  َشِقئٍَة، ِماَئةُ  َظـْهُ  ـَ ْقَطانِ  ِمنْ  ِحْرًزا َفهُ  َو ، َحتَّى َذفَِك  َيْوَمهُ  افشَّ ْ  ُيْؿِِسَ  َوَل

َّا بَِلْؾَضَل  َأَحٌد  َيْلِت  َثرَ  َظِؿَل  َأَحٌد  إَِّٓ  بِهِ  َجاءَ  ِِم ـْ  .«َذفَِك  ِمنْ  َأ

٤م ؾمب٥م اًمٗمالح، عم٤م رواه أمحد وهمػمه  (00 ـْ أهنَّ ـِ  َرسمِٞمَٕم٦مَ  قَم يكِمِّ  قَمب٤َّمدٍ  سْم  ،ؓ  اًمدِّ

 ِذي سمُِسقِق  قَمْٞمٜمِل سَمٍَمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقَل  َرَأْي٧ُم : وَمَ٘م٤مَل  َأؾْمَٚمَؿ، ضَم٤مِهِٚمَٞم٤م َويَم٤منَ 

َا َيا»: َيُ٘مقُل  َج٤مزِ اًْماٛمَ   .«ُتْػؾُِحوا اهلل إٓ إفه ٓ ُؿوُفوا افـَّاُس  َأُّي 
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رتنبوه:

طََم٤مِدي٨َم  َأنَّ  اقْمَٚمؿْ "(: 1/417) اًم٘مبقل ُمٕم٤مرج ذم احلٙمٛمل احل٤مومظ ىم٤مل ْٕ ٦مَ  ا اًمَّ  اًمدَّ

َٝم٤مَدشَملْمِ  َأنَّ  قَمغَم  ـَ  َواًمٜمََّج٤مةِ  ٜم٦َّمِ اًْماجَ  ًمُِدظُمقلِ  ؾَمَب٥ٌم  اًمِمَّ  َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمََٝم٤م شَمٜم٤َمىُمَض  َٓ  اًمٜم٤َّمرِ  ُِم

تِل اًْمَققِمٞمدِ  َأطَم٤مِدي٨ِم  ـْ : ومِٞمَٝم٤م اًمَّ  َيْدظُمُؾ  َٓ  َأوْ  طَمَراٌم، قَمَٚمْٞمفِ  ٜم٦َّمُ ٤مًْماجَ ومَ  يَمَذا َذْٟم٥َم  وَمَٕمَؾ  َُم

ـْ  ٜم٦َّمَ اًْماجَ  ُْمَٙم٤منِ  يَمَذا9 وَمَٕمَؾ  َُم ٤َم اًمٜمُّّمقصِ  سَملْمَ  ْٛمعِ اًْماجَ  إِلِ  َأظْمؼَمَ  يَماَم  يَمثػَِمةٌ  ضِمٜم٤َمنٌ  سم٠َِمهنَّ

ْبِؼ  ذِم  ٜم٦َّمِ اًْماجَ  ُدظُمقلِ  ذِم  ُُمَتَٗم٤مِوشُمقنَ  َأْيًْم٤م ٜم٦َّمِ اًْماجَ  َأْهَؾ  َوسم٠َِمنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِّل   َواْرشمَِٗم٤معِ  اًمسَّ

ْٟم٥ِم  َهَذا وَم٤مقِمُؾ  وَمَٞمُٙمقنُ  ٜم٤َمِزِل،اًْماٛمَ  تِل ٜم٦َّمَ اًْماجَ  َيْدظُمُؾ  َٓ  اًمذَّ  أو يرشمٙمبف، مل عمـ أقمدت اًمَّ

ـْ  ومِٞمفِ  َيْدظُمُؾ  اًمذي اًمقىم٧م ذم يدظمٚمٝم٤م ٓ ْ  َُم ْٟم٥َم، َذًمَِؽ  َيْرشَمِٙم٥ُم  مَل  َواِوٌح  َوَهَذا اًمذَّ

 .اًْمَٕمَرِب  سمُِٚمَٖم٦مِ  ًمِْٚمَٕم٤مِرِف  َُمْٗمُٝمقمٌ 

طََم٤مِدي٨ِم  سَملْمَ  شَمٜم٤َمىُمَض  َٓ  يَمَذًمَِؽ وَ  ْٕ تِل ا ِريؿُ  ومِٞمَٝم٤م اًمَّ َٝم٤مَدشَملْمِ  َه٤مشَملْمِ  َأْهؾِ  ََتْ  قَمغَم  اًمِمَّ

طََم٤مِدي٨ِم  َوسَملْمَ  اًمٜم٤َّمِر، ْٕ تِل ا ُْمَٙم٤منِ  مُحَاًم  َص٤مُروا َأنْ  سَمْٕمدَ  ُِمٜمَْٝم٤م إِظْمَراضُمُٝمؿْ  ومِٞمَٝم٤م اًمَّ  إِلِ

ـْ  سمَِذْٟمبِفِ  يدظمٚمٝم٤م ُمـ َتريؿ سم٠َِمنَّ  ْٛمعِ اًْماجَ  ِريَٛمفُ  سم٠َِمنَّ  اًمتَّْقطِمٞمدِ  َأْهؾِ  ُِم  سَمْٕمدَ  َيُٙمقنُ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ََتْ

٤مومِِٕملَم، سمَِِمَٗم٤مقَم٦مِ  صُمؿَّ  اهللِ سمَِرمْح٦َمِ  ُِمٜمَْٝم٤م ظُمُروضِمفِ   َٞم٤مةِ اًْماحَ  هَنْرِ  ذِم  َيْٖمَتِسُٚمقنَ  صُمؿَّ  اًمِمَّ

ُُمقا ىَمدْ  وَمِحٞمٜمَِئذٍ  ٜم٦ََّم،اًْماجَ  َوَيْدظُمُٚمقنَ   َرادُ اًْماٛمُ  َيُٙمقنُ  َأوْ . َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  مَتَّسُٝمؿْ  وَماَل  قَمَٚمْٞمَٝم٤م طُمرِّ

ُؿْ  ُُمقنَ  َأهنَّ تِل اًمٜم٤َّمرِ  قَمغَم  ُُمْٓمَٚمً٘م٤م حُيَرَّ ْت  اًمَّ ـَ  ُأقِمدَّ تِل ًمِْٚمَٙم٤مومِِري ُرُج  َٓ  اًمَّ ـْ  ُِمٜمَْٝم٤م خَيْ  َدظَمَٚمَٝم٤م، َُم

َبَ٘م٦مَ  قَمَدا َُم٤م َوِهَل  ـَ  اًْمُٕمْٚمَٞم٤م اًمٓمَّ تِل اًمٜم٤َّمرِ  ُِم ـْ  اًمتَّْقطِمٞمدِ  َأْهؾِ  قُمَّم٤مةِ  سَمْٕمُض  ٤مَيْدظُمُٚمٝمَ  اًمَّ  مِمَّ

 ."َأطَمدٌ  ومِٞمَٝم٤م َيْبَ٘مك وَماَل  خَيُْرضُمقنَ  صُمؿَّ  َذْٟمبِِف، ىَمْدرِ  قَمغَم  هِب٤َم َوشَمْٓمِٝمػَمهُ  قِمَ٘م٤مسَمفُ  شَمَٕم٤ممَم  اهللُ ؿَم٤مءَ 
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سمِّمدق وإظمالص  هلَِذِه اًْمَٙمٚمَِٛم٦م إِذا ىمٞمٚم٧م"ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان طمٗمٔمف اهلل: 

 اَمقَم٦م ُمـ أُهٝم٤م:اًْماجَ سمٛم٘متْم٤مه٤م فَم٤مهرا َوسَم٤مـمٜم٤م آصَم٤مر محٞمدة قمغم اًْمَٗمرد وَ  َوقمٛمؾ

ل: ة ًمْٚمُٛمسٚمٛملم وآٟمتّم٤مر اًْماٛمُ اضْمتاَِمع  إٔوَّ تِل يٜمْت٩م قَمٜمَْٝم٤م طُمُّمقل اًْمُ٘مقَّ سٚمٛملم اًمَّ

ڦ ﴿قمغم قمدوهؿ ٕهَنؿ يديٜمقن سمديـ َواطِمد وقم٘مٞمدة َواطِمَدة يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: 

 .[012:]آل قمٛمران ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٿ  ٺ ٺ ٺٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺپ  ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: 

ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

 .[52-51]إٟمٗم٤مل: ﴾ڄ

ڃ ﴿َسب٥م اًمتََّٗمّرق واًمٜمزاع واًمتٜم٤مطمر يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: يتالف ذِم اًمٕم٘مٞمدة ظموآ

 َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: .[048]إٟمٕم٤مم: ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[42]اعم١مُمٜمقن: ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿

تِل ِهَل َُمْدًُمقل  ياَمن واًمتقطمٞمد اًمَّ َّٓ اهللَٓ )وَماَل جيٛمع اًمٜم٤َّمس ؾمقى قم٘مٞمدة اإْلِ  (إًَِمف إِ

ؾْماَلم َوسمٕمده.  َواقْمتؼم َذًمِؽ سمَِح٤مًَم٦م اًْمَٕمَرب ىمبؾ اإْلِ

َُْمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذِم شمقومّ  افثاّن: ْٕ ِذي يديـ سمُِٛمْ٘مَت٣م اًْماٛمُ ر ا َٓ إًَِمف )ْجَتٛمع اعمقطمد اًمَّ

َّٓ اهلل َن يمؾ ُمـ اومراده َي٠ْمظُمذ َُم٤م أطمؾ اهلل ًَمفُ  (9إِ شمٗم٤مقماًل  ،َويؽْمك َُم٤م طمرم اهلل قَمَٚمْٞمفِ  ،ِٕ
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تِل متكم َوحيؾ  ،ومٞمٜمٙمػ قَمـ آقمتداء َواًمّٔمٚمؿ واًمٕمدوان ،قَمَٚمْٞمِف َذًمِؽ َُمَع قم٘مٞمدشمف اًمَّ

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ﴿حَمؾ َذًمِؽ اًمتٕم٤مون واعمحب٦م واعمقٓة ذِم اهلل قمٛمال سم٘مقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

 .[01:]احلجرات

ِذِه اًْمَٙمٚمَِٛم٦م ئْمٝمر َهَذا ضمٚمًٞم٤م ذِم طَم٤مًَم٦م اًْمَٕمَرب ىمبؾ َوسمٕمد َُم٤م داٟمقا هَب٤م  ،َأن يديٜمقا هِبَ

ٚم٥م ،ُمتٜم٤مطمريـ ءوم٘مد يَم٤مُٟمقا ُمـ ىمبؾ أقمدا ومٚمامذا  ،يٗمتخرون سم٤ِمًْمَ٘مْتِؾ واًمٜمٝم٥م َواًمسَّ

ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻٻ﴿ يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: ،داٟمقا هَب٤م َأْصبُحقا إظْمَقة ُمتح٤مسملم

 .[18]اًمٗمتح: ﴾پ پ ڀ ڀ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ چ چ  ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: 

 .[012:]آل قمٛمران ﴾ڍ ڌ

َٞم٤مَدة وآؾمتخالف ذِم إَْرض افثافث: واًمثبقت  ،وصٗم٤مء اًمّديـ ،طُمُّمقل اًمسِّ

ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿يَماَم ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:  ،ْخَتٚمَٗم٦ماًْماٛمُ واعمب٤مدئ  ،َأَُم٤مم شمٞم٤مرات إومٙم٤مر

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 .[44]اًمٜمقر: ﴾ڈ ژ ژ

َٓ ذيؽ ًَمُف اًمَِّذي  وَمرسمط ؾُمْبَح٤مَٟمُف طُمُّمقل َهِذه اعمٓم٤مًم٥م اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦م سمِِٕمَب٤مَدشمِِف َوطمده 

َّٓ اهلل)ُهَق ُمٕمٜمك َوُُمْ٘مَت٣م   .(َٓ إًَِمف إِ

ابع: َّٓ اهلل)طُمُّمقل اًمّٓمَٛم٠ْمٟمِٞمٜم٦َم اًمٜمٗمسٞم٦م وآؾمت٘مرار اًمذْهٜمِل عمـ ىَم٤مَل  افرَّ  (َٓ إًَِمف إِ

ُف يٕمبد َرسَم٤م َواطِمًدا يٕمرف ُُمَراده َوَُم٤م يروٞمف ومٞمٗمٕمٚمف (0)9َوقمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م َٟمَّ
َويٕمرف  ،ِٕ

                                           

ومال صالح ًمٚم٘مٚمقب طمتك يست٘مر ومٞمٝم٤م "(: 0/100ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (1)

 =يمؾ قمٚمٞمف، ومتتٚمئ ُمـ ذًمؽ، وهذا هق ُمٕمروم٦م اهلل وقمٔمٛمتف وحمبتف وظمِمٞمتف وُمٝم٤مسمتف ورضم٤مؤه واًمتق
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َدة ،َُم٤م يسخٓمف ومٞمجتٜمبف همػم يمؾ َواطِمد ُِمٜمَْٝم٤م ًَمُف ُُمَراد  ،سمِِخاَلف ُمـ يٕمبد آهِل٦َم ُُمتَٕمدِّ

ظَُمرُمراد  ْٕ ڦ ڦ ڄ  ﴿يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ،َوًمف شَمْدسمػِم همػم شَمْدسمػِم أظمر ،ا

 .[28:]يقؾمػ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: 

 .[18]اًمزُمر: ﴾ېئ ېئ

سَمفُ  َُمَثٌؾ  َهَذا": ♫ىَم٤مَل اإِلَُم٤مم اسْمـ اًْم٘مٞمؿ  كِ  ؾُمْبَح٤مَٟمفُ  اهللُ رَضَ ِد9اًْماٛمُ وَ  ًمِْٚمُٛمنْمِ  َقطمِّ

كُ ٤مًْماٛمُ ومَ  ضُمُؾ  ُُمَتَِم٤مطّمقَن، خُمَْتٚمُِٗمقنَ  ُُمَتٜم٤َمِزقُمقنَ  ََج٤َمقَم٦مٌ  َيْٛمٚمُِٙمفُ  قَمْبدٍ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  نْمِ  َواًمرَّ

ٞمُِّؼ : َتَِم٤ميمُِس اًْماٛمُ  ُك،٤مًْماٛمُ ومَ  ُٚمِؼ،اًْماخُ  اًمْمَّ  َيْٛمٚمُِٙمفُ  سمَِٕمْبدٍ  ؿُمبِّفَ  ؿَمتَّك آهِل٦َمً  َيْٕمُبدُ  يَم٤منَ  ًَماامَّ  نْمِ

دُ اًْماٛمُ وَ  َأَْجَِٕملَم، ِرَو٤مُهؿْ  َيْبُٚمغَ  َأنْ  ُيْٛمٙمِٜمُفُ  َٓ  ظِمْدَُمتِِف، ذِم  ُُمَتٜم٤َمومُِسقنَ  ََج٤َمقَم٦مٌ   يَم٤منَ  ًَماامَّ  َقطمِّ

َوقَمَرَف  َُمَ٘م٤مِصَدُه، َوقَمٚمِؿَ  ًَمُف، ؾَمَٚمؿَ  ىَمدْ  َواطِمٍد، ًمَِرضُمؾٍ  قَمْبدٍ  يَمَٛمَثؾِ  وَمَٛمَثُٚمفُ  َوطْمَدهُ  اهللَ َيْٕمُبدُ 

ِريَؼ  ـْ  َراطَم٦مٍ  ذِم  وَمُٝمقَ  ِرَو٤مُه، إمَم  اًمٓمَّ ـِ  ُِم  اًْماخُ  شَمَِم٤مطُم
ِ
ٌ  ُهقَ  سَمْؾ  ومِٞمِف، َٚمَٓم٤مء ـْ  عم٤َِمًمِٙمِفِ  ؾَم٤ممِل  ُِم

ٞمفِ  إًَمْٞمِف، َوإِطْمَس٤مٟمِفِ  قَمَٚمْٞمِف، َوؿَمَٗمَ٘متِفِ  ًَمُف، َوَرمْحَتِفِ  سمِِف، َُم٤مًمِٙمِفِ  َرْأوَم٦مِ  َُمعَ  ومِٞمِف، شَمٜم٤َمُزعٍ  هَمػْمِ   َوشَمَقًمِّ

ِف،  .(0)"اًْمَٕمْبَداِن؟ َهَذانِ  َيْسَتِقي وَمَٝمْؾ  عمََِّم٤محِلِ

ظِمَرة يَماَم ىَم٤مَل اخلامس:  ْٔ َّٓ اهلل ذِم اًمّدْٟمَٞم٤م َوا َٓ إًَِمف إِ طُمُّمقل اًمسٛمق واًمرومٕم٦م ٕهؾ 

=
     

__________________________________________________ 

ومال صالح ًمٚم٘مٚمقب طمتك يٙمقن إهلٝم٤م اًمذي  "ٓ إًمف إٓ اهلل  "طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد، وهق ُمٕمٜمك ىمقل 

شم٠مهلف وشمٕمرومف وَتبف وختِم٤مه هق اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وًمق يم٤من ذم اًمساموات وإرض إًمف ي١مًمف 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ؾمقى اهلل، ًمٗمسدت سمذًمؽ اًمساموات وإرض يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ."[11]إٟمبٞم٤مء:

وهذا ُمـ أسمٚمغ إُمث٤مل9 وم٢من اخل٤مًمص عم٤مًمؽ واطمد يستحؼ ُمـ ُمٕمقٟمتف وإطمس٤مٟمف واًمتٗم٤مشمف "وشمتٛمتف:  (1)

إًمٞمف وىمٞم٤مُمف سمٛمّم٤محلف ُم٤م ٓ يستحؼ ص٤مطم٥م اًمنميم٤مء اعمتِم٤ميمسلم احلٛمد هلل، سمؾ أيمثرهؿ ٓ 

 (.0/032. إقمالم اعمقىمٕملم )"يٕمٚمٛمقن
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ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿شَمَٕم٤ممَم: 

 .[20]احل٩م: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

َي٦م قمغم َأن اًمتَّْقطِمٞمد قمٚمق وارشمٗم٤مع َوَأن اًمنّمك هبقط وؾمٗمقل َوؾُمُ٘مقط. ْٔ  ومدًم٧م ا

ياَمنَ  ؿَمبَّفَ ": ♫٘مٞمؿ ىَم٤مَل اًْمَٕمالَُم٦م اسْمـ اًمْ  هِ  ذِم  َواًمتَّْقطِمٞمدَ  اإْلِ ومِفِ  َوؾَمَٕمتِفِ  قُمُٚمقِّ  َوَذَ

 
ِ
اَمء تِل سم٤ِمًمسَّ َْرِض، إمَم  َهَبطَ  وَمِٛمٜمَْٝم٤م َوَُمْٝمبَِٓمُف، ُِمّْمَٕمَدهُ  ِهَل  اًمَّ ْٕ  ُِمٜمَْٝم٤م، َيّْمَٕمدُ  َوإًَِمْٞمَٝم٤م ا

ياَمنِ  شَم٤مِركَ  َوؿَمبَّفَ  ٤مىِمطِ  َواًمتَّْقطِمٞمدِ  اإْلِ ـْ  سم٤ِمًمسَّ   ُِم
ِ
اَمء ـْ  ؾَم٤مومِٚملِمَ  َأؾْمَٗمؾِ  إمَم  اًمسَّ  طَمْٞم٨ُم  ُِم

ِديدِ  اًمتَّْْمِٞمٞمِؼ  مِ  اًمِمَّ َٓ ْٔ ايمَِٛم٦مِ اًْماٛمُ  َوا َٓمُػ  اًمَِّذي َواًمٓمَّػْمِ  ؽَمَ ىُمفُ  َأقْمَْم٤مَءهُ  خَتْ ٍق  يُمؾَّ  َومُتَزِّ  مُمَزَّ

َٞم٤مـملِمِ  تِل سم٤ِمًمِمَّ  َُمَٔم٤منِّ  إمَم  َوشُمْ٘مٚمُِ٘مفُ  فُ َوشُمْزقِمجُ  َأَزا َوشَم١ُمّزهُ  قَمَٚمْٞمفِ  ▐ اهللُ ُيْرؾِمُٚمَٝم٤م اًمَّ

ـْ  ًَمُف ُُمْزقَم٦مٌ  ؿَمْٞمَٓم٤منٍ  وَمُٙمّؾ  َهاَليمِِف9 ـْ  ُُمْزقَم٦مً  ـَمػْمٍ  ًمُِٙمؾِّ  َأنَّ  يَماَم  َوىَمْٚمبِِف، ِديٜمِفِ  ُِم  حَلِْٛمفِ  ُِم

يُح  َوَأقْمَْم٤مِئِف، تِل َواًمرِّ   قَمغَم  مَحََٚمفُ  اًمَِّذي َهَقاهُ  ُهقَ  ؾَمِحٞمٍؼ  َُمَٙم٤من ذِم  سمِفِ  هَتِْقي اًمَّ
ِ
 إًْمَ٘م٤مء

ـْ  َوَأسْمَٕمِدهِ  َُمَٙم٤من َأؾْمَٗمؾِ  ذِم  َٟمْٗمِسفِ    ُِم
ِ
اَمء  .(0)."اًمسَّ

م وَ  افسادس: أمرت َأن أَؿاتل افـَّاس »: ملسو هيلع هللا ىلصل َواًْمٕمرض، ًمَ٘مْقًمف اًْمااَم قمّمَٛم٦م اًمدَّ

 َّٓ َّٓ اهلل َؾنِذا ؿافوها ظصؿوا مـي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواِلْم إِ َٓ إَِفه إِ  .(1)«بَِحِؼَفاَحتَّى َيُؼوُفوا 

َٝم٤م َوُهَق َأَداء ُمَ  :َُمْٕمٜم٤َمهُ  «بَِحِؼَفا» :َوىَمقًمف ٤م َأهنؿ إِذا ىم٤مًمقه٤م واُمتٜمٕمقا ُمـ اًْم٘مٞم٤مم سمَِح٘مِّ

َٓ شمٕمّمؿ شَمْ٘مَتِْمٞمف ُمـ اًمتَّْقطِمٞمد وآ ٤َم  ؾْماَلم َأهنَّ سمتٕم٤مد قَمـ اًمنّمك َواًْمِ٘مَٞم٤مم سم٠مريم٤من اإْلِ

َٓ ِدَُم٤مَءُهؿْ  ومٕمؾ هبؿ  ١ْمظَمذ َأُْمَقاهلؿ همٜمٞمَٛم٦م ًمْٚمُٛمسٚمٛملم يَماَم سمؾ ي٘متُٚمقن َوشمُ  ،َأُْمَقاهلؿ َو

 وظمٚمٗم٤مؤه. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمَّبِل 

                                           

 (.0/028رب اًمٕم٤معملم )إقمالم اعمقىمٕملم قمـ  (1)

، وضم٤مء ٟمحقه قمـ َج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ¶( قمـ اسمـ قمٛمر 11( وُمسٚمؿ )14رواه اًمبخ٤مري ) (2)

 يم٠ميب هريرة وضم٤مسمر وأٟمس وهمػمهؿ.
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اَمقَم٦م ذِم اًْمِٕمَب٤مَدات واعمٕمٛمالت اًْماجَ َهَذا وهلذه اًْمَٙمٚمَِٛم٦م آصَم٤مر قَمٔمِٞمَٛم٦م قمغم اًْمَٗمرد وَ 

د َوآًمف َوَصحبف ، وأداب وإظمالق َوسم٤ِمهللَِّ اًمتَّْقومِٞمؼ، َوصغم اهلل قمغم َٟمبٞمٜم٤َم حُمَٛمَّ

 .(0)."َجٕملم

: ؿمجرة (ٓ إًمف إٓ اهلل)"(: 1/004وذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م )

إن همرؾمتٝم٤م ذم ُمٜمب٧م اًمتّمديؼ، وؾم٘مٞمتٝم٤م ُمـ ُم٤مء اإلظمالص، ورقمٞمتٝم٤م  ،اًمسٕم٤مدة

سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، رؾمخ٧م قمروىمٝم٤م، وصمب٧م ؾم٤مىمٝم٤م، واظمرضت أوراىمٝم٤م، وأيٜمٕم٧م 

 .[14]إسمراهٞمؿ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿صمامره٤م، وشمْم٤مقمػ أيمٚمٝم٤م 

وإن همرؾم٧م هذه اًمِمجرة ذم ُمٜمب٧م اًمتٙمذي٥م واًمِم٘م٤مق، وأؾم٘مٞمتٝم٤م سمامء اًمري٤مء 

واًمٜمٗم٤مق، وشمٕم٤مهدهت٤م سم٤مٕقمامل اًمسٞمئ٦م وإىمقال اًم٘مبٞمح٦م، وـمٗمح قمٚمٞمٝم٤م همدير اًمٕمذر 

وًمٗمحٝم٤م هجػم هجر، شمٜم٤مصمرت صمامره٤م، وشمس٤مىمٓم٧م أوراىمٝم٤م، واٟم٘مِمع ؾم٤مىمٝم٤م، 

ڄ ڄ ﴿ زقوشم٘مٓمٕم٧م قمروىمٝم٤م، وهب٧م قمٚمٞمٝم٤م قمقاصػ اًم٘مذر، وُمزىمتٝم٤م يمؾ مم

 ."[12]اًمٗمرىم٤من: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 

 

 

 

  

                                           

 (36-31اهاا ُمـ يمت٤مب ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل وُم٘متْم٤مه٤م وآصم٤مره٤م ذم اًمٗمرد واعمجتٛمع )ص (1)
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 لاُإلهُإلاُالل  ه

 متىريكفرعمنرقالرالرإلهرإالراهلل؟الوىل:ر

يٙمػ ُمـ ىم٤مل هبذه اًمٙمٚمٛم٦م إذا اؾمت٘م٤مم قمغم "(: 028ذم جمٛمققم٦م اًمتقطمٞمد )ص/

 ."ُمٕمٜم٤مه٤م وومٕمؾ ُم٤م شم٠مُمره٤م، وشمرك ُم٤م شمٜمٝم٤مه٤م

 ٤م.يرشمٙم٥م ٟم٤مىمًْم أي: إذا مل 

 هلرمنرقال:رالرإلهرإالراهللريفرحالةراحلربريكّفرعنه؟الثاىوة:ر

ؾمئؾ أسمٜم٤مء اًمِمٞمخ، ومحد سمـ ٟم٤مس، قمـ اعمنمك "(: 8/128ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦َّم )

 إذا ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل طم٤مل احلرب؟

 :وم٠مضم٤مسمقا: هذا حيت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ

وم٢من يم٤من اعمنمك ٓ يتٚمٗمظ هب٤م ذم طم٤مل ذيمف ويمٗمره، يمح٤مل اعمنميملم اًمذيـ ذم 

، وضم٥م اًمٙمػ قمٜمف، ٕهن٤م دًمٞمؾ قمغم (ٓ إًمف إٓ اهلل) ، ومٝمذا إذا ىم٤مل:ملسو هيلع هللا ىلصزُمـ اًمٜمبل 

ٓ ي٘مقًمقهن٤م، وإذا ىم٤مهل٤م أطمدهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإؾمالُمف وإىمراره، ٕن اعمنميملم ذم زُمـ اًمٜمبل 

 .يم٤مٟم٧م داًم٦م قمغم إؾمالُمف

يمحدي٨م  دي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٙمػ قمٛمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل،وهذا ُمٕمٜمك إطم٤م

أمرت أن أؿاتل افـاس حتى يؼوفوا: ٓ إفه إٓ اهلل، ؾنذا »أيب هريرة اعمتٗمؼ قمٚمٞمف: 
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. «ڤؿافوها ظصؿوا مـي دماءهم وأمواِلم إٓ بحؼفا، وحساُبم ظذ اهلل 

إٓ اهلل، ومٚمام ويمذًمؽ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م، عم٤م ىمتؾ اًمرضمؾ ذم احلرب سمٕمدُم٤م ىم٤مل: ٓ إًمف 

أؿتؾته بعدما ؿال ٓ إفه إٓ اهلل؟ » أٟمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف، وىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل

إكم ؿاِلا خوؾا من افسالح، ؾؼال: »، وذم رواي٦م «ؾؼال يا رشول اهلل إكم ؿاِلا تعوذا

 .«أؾال صؼؼت ظن ؿؾبه؟

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وذم ذًمؽ أٟمزل اهلل: 

أي٦م9  [83]اًمٜمس٤مء: ﴾﮳ ﮴ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ومدًم٧م أي٦م قمغم أٟمف جي٥م اًمٙمػ قمـ اعمنمك إذا أفمٝمر اإلؾمالم، وًمق فمـ أٟمف إٟمام ىم٤مل 

ذًمؽ ظمقوم٤م ُمـ اًمسٞمػ9 وم٢من شمبلم سمٕمد ذًمؽ أٟمف إٟمام أفمٝمر اإلؾمالم شمٕمقذا، ىمتؾ، 

 واًمتبلم هق: اًمتثب٧م، واًمت٠مين، طمتك يتبلم طم٘مٞم٘م٦م إُمر. ﴾ھ  ﴿وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، ذم طم٤مل يمٗمره وردشمف، ويٗمٕمؾ ُمـ (ٓ إًمف إٓ اهللاا)٤من اعمنمك يتٚمٗمظ سموأُم٤م إذا يم

إومٕم٤مل ُم٤م يقضم٥م يمٗمره وأظمذ ُم٤مًمف، ومٝمذا ي٘متؾ ويب٤مح دُمف وُم٤مًمف، يمام ىم٤مل اًمّمديؼ 

ويم٤من ومٞمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م ارشمدت اًمٕمرب سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل  ؓ ًمٕمٛمر  ؓ 

يِمٝمدون أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل، ويّمٚمقن، وًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمٕمقا 

 .(0)اًمزيم٤مة

أمرت أن »: ملسو هيلع هللا ىلصيمٞمػ شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس؟ وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل »وم٘م٤مل قمٛمر ٕيب سمٙمر: 

أؿاتل افـاس حتى يؼوفوا: ٓ إفه إٓ اهلل، ؾنذا ؿافوها ظصؿوا مـي دماءهم وأمواِلم 

 .«ساُبم ظذ اهللإٓ بحؼفا، وح

وم٢من اًمزيم٤مة طمؼ اعم٤مل، واهلل ًمق ُمٜمٕمقين قمٜم٤مىم٤م يم٤مٟمقا ي١مدوهن٤م : ؓ وم٘م٤مل أسمق سمٙمر 

                                           

 هذا اًمٚمٗمظ ُمـ سم٤مب اًمتٖمٚمٞم٥م.وًمٙمٜمٝمؿ مل يٙمقٟمقا ُمرشمديـ، وإٟمام أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ  (1)
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ًم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمغم ُمٜمٕمٝم٤م، ىم٤مل قمٛمر: ومام هق إٓ أن رأي٧م اهلل ذح  ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل 

 .«صدر أيب سمٙمر ًمٚم٘مت٤مل، ومٕمروم٧م أٟمف احلؼ

إٓ اهلل، وأن  اًمّمح٤مسم٦م، ُمع يمقهنؿ يِمٝمدون أن ٓ إًمف وم٘م٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر وؾم٤مئر

 .(0)حمٛمدا رؾمقل اهلل، ويّمٚمقن

 اًمديـ ُمـ ُمٕمٚمقم هق ُم٤م ضمحد ُمـ يمٗمر قمغم اعمذاه٥م أهؾ ُمـ اًمٕمٚمامء وأَجع

 وأن اهلل إٓ إًمف ٓ أن يِمٝمد يم٤من وإن ذًمؽ، وهمػم واحل٩م واًمّمٞم٤مم يم٤مًمّمالة سم٤مًمرضورة،

 سمبٕمض اإلٟمس٤من ي١مُمـ سم٠من ومٞمف، اًمتٗمريؼ جيقز ٓ اًمديـ ٕن وذًمؽ اهلل، رؾمقل حمٛمدا

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل يمام سمبٕمض، ويٙمٗمر

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[040-041]اًمٜمس٤مء: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل اًمٕمٚمامء: يمؾ ـم٤مئٗم٦م اُمتٜمٕم٧م قمـ ذيٕم٦م ُمـ ذائع اإلؾمالم، شم٘م٤مشمؾ  [28]إٟمٗم٤مل:

طمتك يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل9 وهذا جمٛمع قمٚمٞمف سملم اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اعمذاه٥م، واهلل 

 .شمٕم٤ممم ô يمالُمٝمؿاهااا  ."أقمٚمؿ

ر اًمٙمٚمٛم٦م هبذه ٟمٓم٘مف سمٕمد اإلؾمالم ٟمقاىمض ُمـ ٟم٤مىمْم٤م ارشمٙم٥م ُمـ افثافثة:  ويمٗمِّ

 اإلؾمالم إمم يرضمع أن أراد صمؿ اعمقاٟمع، واٟمتٗم٤مء اًمنموط ًمتقومر اًمٜم٤َّمىمض ذًمؽ سمسب٥م

ر اًمذي اًمٌمء ذًمؽ أىمرَّ  إذا إٓ رضمققمف يّمّح  ومال  وًمق قمٜمف، يؽماضمع أن أو سمسببف، يمٗمِّ

ة أًمػ اًمٙمٚمٛم٦م هبذه ٟمٓمؼ  .ُمرَّ

                                           

ىم٤مل اخلٓم٤ميب وهمػمه: اعمراد هبذا أهؾ  "(: 43ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م )ص (1)

إوصم٤من وُمنميمق اًمٕمرب وُمـ ٓ ي١مُمـ دون أهؾ اًمٙمت٤مب، وُمـ ي٘مر سم٤مًمتقطمٞمد ومال يٙمٗمل ذم 

 "اقمت٘م٤مدهقمّمٛمتف سم٘مقًمف: ٓ إًمف إٓ اهلل، إذ يم٤من ي٘مقهل٤م ذم يمٗمره وهل ُمـ 
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ر صمؿ اًمديـ، ُمـ ًمٞمس هذا: وىم٤مل ًمٚمٛمرأة، احلج٤مب ؿمخص أٟمٙمر: ومٛمثاًل   سمٕمد يمٗمِّ

 اًمذي سم٤مًمٌمء ي٘مرَّ  أن ومٕمٚمٞمف ُمسٚمام يٙمقن أن أراد وم٢مذا اعمقاٟمع، واٟمتٗم٤مء اًمنموط شمقومر

 .اًمٙمٚمٛم٦م هبذه ٟمٓمؼ وًمق ُمسٚمام، يٙمقن ومال وإٓ أٟمٙمره،

 شمٙمٗمػمه اًمٕمٚمامء ورأى ًمف، وسملمِّ  طمالل، اخلٛمر ذب سم٠من اقمت٘مد رضمؾ: آظمر ُمث٤مل

 ذب سمتحريؿ يٕمت٘مد أن سمدَّ  ٓ يسٚمؿ أن أراد وم٢مذا اعمقاٟمع، واٟمتٗم٤مء اًمنموط ًمتقومر

 يمٚمٛم٦م شمٜمٗمٕمف وٓ ُمسٚمام، يٙمقن ومال وإٓ إُمر، ذًمؽ قمـ ويؽماضمع اخلٛمر،

 .سمسببٝم٤م يٙمٗمر مل ٕٟمف اًمِمٝم٤مدشملم،

 َأوِ  َواضِم٥ٍم  سمُِجُحقدِ  يَمَٗمرَ  يَم٤منَ  وَم٢مِنْ " (:01/168) طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظ اًمٗمتح وذم

مٍ  اؾْمتَِب٤مطَم٦مِ   ."اقْمَتَ٘مَدهُ  قَمامَّ  َيْرضِمعَ  َأنْ  وَمَٞمْحَت٤مُج  حُمَرَّ

 ورؾمقًمف اهلل يمذب ٕٟمف "سمف يمٗمر قمام رضمققمف ُمع"(: 1/316) اًمسبٞمؾ ُمٜم٤مر وذم

 .(0)"قمٜمف رضمققمف قمغم يدل سمام إشمٞم٤مٟمف ُمـ سمد ومال اقمت٘مد، سمام

 ومل اًمٕم٤مدة، سمحٙمؿ اًمِمٝم٤مدة سمٙمٚمٛم٦م أشمك وإن"(: 01/047) اًمسٜمٞم٦م اًمدرر وذم

 ."أقمٚمؿ واهلل اًمٙمٗمر9 يرشمٗمع ٓ ىم٤مًمف، قمام يرضمع

 

 

 

  

                                           

 (.6/300اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ) (1)
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 ُمٕمروم٦م هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمٙمقن سمٕمد ُمٕمروم٦م ُمٗمرداهت٤م:

ظْمَب٤مرُ )وأصفد(   : اًمقاو طمرف قمٓمػ، واًمِمٝم٤مدة هق اإْلِ
ِ
ء ْ ـْ  سم٤ِمًمٌمَّ  سمِِف، قِمْٚمؿٍ  قَم

تِفِ  َواقْمتَِ٘م٤مدٍ  َٓ  َوصُمُبقشمِِف، ًمِِّمحَّ َٝم٤مَدةُ  شُمْٕمَتؼَمُ  َو َّٓ  اًمِمَّ ىْمَرارِ  َُمّْمُحقسَم٦مً  يَم٤مَٟم٧ْم  إَِذا إِ  سم٤ِمإْلِ

ْذقَم٤مِن، ب ىَمدْ  اهللَ وَم٢مِنَّ  اًمٚمَِّس٤مَن9 قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًم٘مٚم٥ُم  َوَواـَم٠مَ  َواإْلِ ؿْ  ذِم  ٜم٤َمومِِ٘ملمَ اًْماٛمُ  يَمذَّ : ىَمْقهِلِ

ُؿْ  َُمعَ  ،[0]اعمٜم٤موم٘مقن: ﴾ ڳ گ گ﴿  .(0)سم٠َِمًْمِسٜمَتِِٝمؿْ  ىَم٤مًُمقا َأهنَّ

:)  طمرف شمقيمٞمد، أي: شم٘مقي٦م وشمثبٞم٧م ٟمسب٦م ظمؼمه٤م إمم اؾمٛمٝم٤م. )أنَّ

دا(:  سمـ ىميص سمـ ُمٜم٤مف قمبد سمـ ه٤مؿمؿ هق اسمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ )حمؿَّ

 سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمٜمرض سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ومٝمر سمـ هم٤مًم٥م سمـ ًم١مي سمـ يمٕم٥م سمـ ُمرة سمـ يمالب

 .قمدٟم٤من سمـ ُمٕمد سمـ ٟمزار سمـ ُمرض سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمدريم٦م سمـ ظمزيٛم٦م

 ذيمٌر، أي: أٟمف ُمرؾمؾ ُمـ رسمِّف إمم اعمٙمّٚمٗملم يم٤موم٦م، واًمرؾمقل إٟمس٤مٌن، )رشول(:

،  .سمَِتْبٚمِٞمِٖمفِ  وهق ُم٠مُمقر سمنمٍع ضمديد، إًَِمْٞمفِ  ُأوطِمَل  طمرٌّ

قمٚمؿ قمغم اًمذات اإلهلٞم٦َّم، وهق أقمرف اعمٕم٤مرف سم٤مإلَج٤مع، وهق ُمِمتؼ ُمـ )اهلل(: 

 .(1)اإلًمف، وهق آؾمؿ اجل٤مُمع عمٕم٤مين إؾمامء احلسٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم

                                           

 (. ىم٤مًمف اهلراس ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م )ص (1)

 (.12-0/11) ♫اٟمٔمر سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  (2)
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تِفِ  سمَِٙماَملِ  وفم٤مهًرا سم٤مـمٜم٤ًم آقمؽماف هقوادعـى اإلمجايل  ِلذه افؽؾؿة:   ملسو هيلع هللا ىلص قُمُبقِديَّ

ِف،  .(0)يمامًُمف ظمّمٚم٦مٍ  يمؾِّ  ذِم  اًمبنِم  َجٞمعَ  وَم٤مَق  َوَأٟمَّفُ  ِرؾَم٤مًَمتِِف، َويَماَملِ  ًمَِرسمِّ

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل إٓ سمحؼ اؾمت٘مالٓ أن ُمتبقع ٓ: وومٞمؾ

 

 

 

                                           

 (.31( قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗمقزان )ص28اٟمٔمر ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس )ص (1)

وُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا "(: 0/38 اًمدرب )يمام ذم ومت٤موى ٟمقر قمغم ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز  (2)

رؾمقل اهلل: أن شمِمٝمد قمـ قمٚمؿ وي٘ملم وصدق أن حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م هق رؾمقل اهلل 

 ."♥طم٘م٤م إمم َجٞمع اًمث٘مٚملم9 ضمٜمٝمؿ وإٟمسٝمؿ، وأٟمف ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء، ًمٞمس سمٕمده ٟمبل 

أن حمٛمدا رؾمقل "ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة  "(: 64وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ذم ذح إصقل اًمثالصم٦م )ص

هق اإلىمرار سم٤مًمٚمس٤من واإليامن سم٤مًم٘مٚم٥م سم٠من حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل رؾمقل اهلل  "اهلل

 ."إمم َجٞمع اخلٚمؼ ُمـ اجلـ واإلٟمس ڤ
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ر:(1)ومقتىضرهذهرالشهادة

 .أُمر ومٞمام ـم٤مقمتف (0

 .أظمؼم ومٞمام وشمّمدي٘مف (1

 .وزضمر هنك قمٜمف ُم٤م واضمتٜم٤مب (2

 .(1)ذع سمام إٓ اهلل يٕمبد ٓوأ (3

َٝم٤مَدةَ  َهِذهِ  َأنَّ  ْ٘مُّمقدُ اًْماٛمَ وَ "(: 28ص/) اًمقاؾمٓمٞم٦َّم ذح ذم اهلراس ىم٤مل  اًمِمَّ

ـُ  اَف  شَمَتَْمٛمَّ تِفِ  سمَِٙماَملِ  اًْمَٕمْبدِ  اقْمؽِمَ ِف، ملسو هيلع هللا ىلص قُمُبقِديَّ  َجٞمعَ  وَم٤مَق  َوَأٟمَّفُ  ِرؾَم٤مًَمتِِف، َويَماَملِ  ًمَِرسمِّ

                                           

٤مع اًمديـ أصالن أٓ ٟمٕمبد إٓ اهلل، وَج"(: 01/123ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿وٓ ٟمٕمبده إٓ سمام ذع، ٓ ٟمٕمبده سم٤مًمبدع، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

. وذًمؽ َت٘مٞمؼ اًمِمٝم٤مدشملم: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وؿمٝم٤مدة [001]اًمٙمٝمػ: ﴾جس مخ حخ جخ

ا هق رؾمقًمف اعمبٚمغ قمٜمف. أن حمٛمدا رؾمقل اهلل. ومٗمل إومم أن ٓ ٟمٕمبد إٓ إي٤مه، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م أن حمٛمد

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمّمدق ظمؼمه وٟمٓمٞمع أُمره وىمد سملم ًمٜم٤م ُم٤م ٟمٕمبد اهلل سمف وهن٤مٟم٤م قمـ حمدصم٤مت إُمقر وأظمؼم 

 ."أهن٤م والًم٦م

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٛمٕمٜم٤م أصالن "(: 0/222ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

ٕمبده إٓ سمام ذع ٓ ٟمٕمبده سمٕمب٤مدة ُمبتدقم٦م. قمٔمٞمامن: أطمدُه٤م: أن ٓ ٟمٕمبد إٓ اهلل. واًمث٤مين: أن ٓ ٟم

 .""ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل"وهذان إصالن ُه٤م َت٘مٞمؼ 

وَت٘مٞمؼ سم٠من حمٛمدا رؾمقل اهلل أٓ "( 10ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم يمٚمٛم٦م اإلظمالص وَت٘مٞمؼ ُمٕمٜم٤مه٤م )ص

 ."ملسو هيلع هللا ىلصيٕمبد اهلل سمٖمػم ُم٤م ذقمف اهلل قمغم ًمس٤من حمٛمد 

( وذح اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل 64صمالصم٦م إصقل ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم )صاٟمٔمر ذح  (2)

 (.002اًمِمٞمخ )ص

 وم٢من ىمٞمؾ: إن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ضمٕمؾ هذا ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل اهلل؟

هذا ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن حمٛمد رؾمقل اهلل ُمـ ـمريؼ اًمٚمزوم، وٓ ري٥م "ىمٞمؾ: ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ: 

ن سمف وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم سمف وـم٤مقمتف ومٞمام أُمر وآٟمتٝم٤مء قمام قمٜمف هن٤م زضمر، وأن أهن٤م شم٘متِض اإليام

 (.83اٟمٔمر طم٤مؿمٞمتف قمغم صمالصم٦م إصقل )ص ."يٕمٔمؿ أُمره وهنٞمف، وٓ ي٘مدم قمٚمٞمف ىمقل أطمد



 48 

َٓ  .يمامًُمف ظمّمٚم٦مٍ  يمؾِّ  ذِم  اًمبنِم  َٝم٤مَدةُ  َهِذهِ  شَمتِؿّ  َو ىَمفُ  طَمتَّك اًمِمَّ  َأظْمؼَمَ  َُم٤م يُمؾِّ  ذِم  اًْمَٕمْبدُ  ُيَّمدِّ

 .(0)."قَمٜمْفُ  هَنَك قَمامَّ  َوَيٜمَْتِٝمَل  سمِِف، َأَُمرَ  َُم٤م يُمؾِّ  ذِم  َوُيِٓمٞمَٕمفُ  سمِِف،

 

 

 

 

  

                                           

ُم٘مت٣م ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل اهلل: ـم٤مقمتف "(: 35ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد )ص (1)

ك قمٜمف، وآىمتّم٤مر قمغم اًمٕمٛمؾ سمسٜمتف، وشمرك ُم٤م قمداه٤م ُمـ اًمبدع وشمّمدي٘مف، وشمرك ُم٤م هن

 ."واعمحدصم٤مت
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ًمِمٝم٤مدة أنَّ حمٛمدا رؾمقل اهلل أريم٤من، يمام أنَّ ًماا)ٓ إًمف إٓ اهلل( أريم٤مٟم٤م، وأريم٤من 

 هذه اًمِمٝم٤مدة اصمٜم٤من:

ل: شمف ورؾم٤مًمتف، وذًمؽ إوَّ  ٱ ﴿ طم٘م٤م اهلل رؾمقل سم٠مٟمف سم٠من شمتٚمٗمظ اإلىمرار سمٜمبقَّ

 اهلل ي٘مقل وقمجٛمٝمؿ، قمرهبؿ ًمٚمبنم، قم٤مُم٦م رؾم٤مًمتف وأن ^ [18]اًمٗمتح: ﴾ٻ ٻ

 [047]إقمراف: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ :ؾمبح٤مٟمف

 .[17]ؾمب٠م: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿: ڤ وي٘مقل

 يبعث افـبي وـان»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمبل ؓ وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر 

 .«ظامة افـاس إػ وبعثت خاصة، ؿومه إػ

ـْ  ـْ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  وذم صحٞمح ُمسٚمؿ قَم  َكْػُس  َوافَِّذي»: ىَم٤مَل  َأٟمَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقلِ  قَم

دٍ  ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَحٌد  ِب  َيْسَؿعُ  َٓ  بَِقِدِه، حُمَؿَّ ُمَّ ْٕ ، ا َٓ  َُّيُوِديٌّ ، َو اِّنٌّ ْ  َيُؿوُت  ُثمَّ  َكَْصَ  َوَل

َّٓ  بِِه، ُأْرِشْؾُت  بِافَِّذي ُيْمِمنْ  انَ  إِ  .(0)«افـَّارِ  َأْصَحاِب  ِمنْ  ـَ

                                           

وُمٕمٜمك احلدي٨م ُمتقاشمر قمٜمف ُمٕمٚمقم "(: 3/115ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

سم٤مٓوٓمرار وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ: ًمزم سم٠مٟمف رؾمقل اهلل إمم يمؾ اًمٓمقائػ9 وم٢مٟمف ي٘مرر سم٠مٟمف رؾمقل 

وهمػمهؿ9 وم٢من رؾمقل اهلل ٓ يٙمذب وٓ ي٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس قمغم ـم٤مقمتف سمٖمػم أُمر اهلل اهلل إمم أهؾ اًمٙمت٤مب 

 ."وٓ يستحؾ دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ ودي٤مرهؿ سمٖمػم إذن اهلل
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 :ُمٜمٝم٤م أُمقر قمدة اإلىمرار هذا َت٧م ويٜمدرج

 .(0)وضمٜمٝمؿ إٟمسٝمؿ اًمث٘مٚملم يم٤موم٦م إمم رؾم٤مًمتف سمٕمٛمقم اإليامن (0

 .(1)اًمرؾم٤مٓت ظم٤ممت٦م ورؾم٤مًمتف اًمٜمبلم ظم٤مشمؿ سمٙمقٟمف اإليامن (1

                                           

أٟمف أظمؼم أن رؾم٤مًمتف قم٤مُم٦م إمم أهؾ  "(: 3/117ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

سمٕمض اًمٜم٤مس دون سمٕمض وهذا أُمر إرض ُمـ اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب وأٟمف مل يٙمـ ُمرؾمال إمم 

 ."ُمٕمٚمقم سم٤مًمرضورة واًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر واًمدٓئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م

إمم  ملسو هيلع هللا ىلصومم٤م جي٥م أن يٕمٚمؿ أن اهلل سمٕم٨م حمٛمدا "(: 00/212وىم٤مل أيْم٤م يمام ذم اعمّمدر اًمس٤مسمؼ )

واشمب٤مقمف ومٕمٚمٞمف أن  ملسو هيلع هللا ىلصَجٞمع اإلٟمس واجلـ ومٚمؿ يبؼ إٟمز وٓ ضمٜمل إٓ وضم٥م قمٚمٞمف اإليامن سمٛمحٛمد 

ظمؼم ويٓمٞمٕمف ومٞمام أُمر وُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م سمرؾم٤مًمتف ومٚمؿ ي١مُمـ سمف ومٝمق يم٤مومر ؾمقاء يّمدىمف ومٞمام أ

 ."ُمبٕمقث إمم اًمث٘مٚملم سم٤مشمٗم٤مق اعمسٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من إٟمسٞم٤م أو ضمٜمٞم٤م. وحمٛمد 

سمٕم٨م إمم  ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مَجع اعمسٚمٛمقن قمغم أن حمٛمدا "(: 306وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ـمريؼ اهلجرشملم )ص

 ." جي٥م قمغم اإلٟمساجلـ واإلٟمس، وأٟمف جي٥م قمغم اجلـ ـم٤مقمتف، يمام

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (2)

 .[31]إطمزاب: ﴾ېئ ېئ

ومٝمذه أي٦م ٟمص ذم أٟمف ٓ ٟمبل سمٕمده، وإذا يم٤من ٓ ٟمبل سمٕمده "(: 5/270ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه )

ومال رؾمقل سمٕمده سم٤مًمٓمريؼ إومم وإطمرى، ٕن ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م أظمص ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمبقة، وم٢من يمؾ 

ُمـ طمدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل ٟمبل وٓ يٜمٕمٙمس، وسمذًمؽ وردت إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة قمـ رؾمقل اهلل 

 ."╚٤ؓمسم٦م َج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح

ذم اًمسٜم٦م اعمتقاشمرة قمٜمف أٟمف ٓ ٟمبل  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد أظمؼم اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ورؾمقًمف  "صمؿ ىم٤مل: 

سمٕمده، ًمٞمٕمٚمٛمقا أن يمؾ ُمـ ادقمك هذا اعم٘م٤مم سمٕمده ومٝمق يمذاب وأوم٤مك دضم٤مل و٤مل ُمْمؾ، ًمق خترق 

يمام  وؿمٕمبذ وأشمك سم٠مٟمقاع اًمسحر واًمٓمالؾمؿ واًمٜمػمضمٞم٤مت ومٙمٚمٝم٤م حم٤مل ووالل قمٜمد أوزم إًمب٤مب

قمغم يد إؾمقد اًمٕمٜمز سم٤مًمٞمٛمـ وُمسٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب سم٤مًمٞمامُم٦م ُمـ إطمقال  ▐أضمرى اهلل 

اًمٗم٤مؾمدة وإىمقال اًمب٤مردة ُم٤م قمٚمؿ يمؾ ذي ًم٥م وومٝمؿ وطمجك أهنام يم٤مذسم٤من و٤مٓن ًمٕمٜمٝمام اهلل، 

ويمذًمؽ يمؾ ُمدع ًمذًمؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك خيتٛمقا سم٤معمسٞمح اًمدضم٤مل، ومٙمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء 

 ."اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمف ُمـ إُمقر ُم٤م يِمٝمد اًمٕمٚمامء واعم١مُمٜمقن سمٙمذب ُمـ ضم٤مء هب٤ماًمٙمذاسملم خيٚمؼ 
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 .(0)اًمنمائع ُمـ ىمبٚمٝم٤م عم٤م ٟم٤مؾمخ٦م رؾم٤مًمتف سمٙمقن اإليامن (2

 طمتك ُٕمتف وٟمّمح إُم٤مٟم٦م وأدى وأيمٛمٚمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م سمٚمغ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مٟمف اإليامن (3

 .يمٜمٝم٤مره٤م ًمٞمٚمٝم٤م اًمبٞمْم٤مء قمغم شمريمٝمؿ

 ذم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م واًمنمك واًمٙمب٤مئر. ملسو هيلع هللا ىلص سمٕمّمٛمتف اإليامن (4

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص وشمٕمٔمٞمٛمف يمٛمحبتف ذيمره شم٘مدم ُم٤م ظمالف طم٘مقق ُمـ سمامًمف اإليامن (5

تف،اًمث٤مين:  اإليامن سمٕمبقديَّ
يٕمبد، وأٟمَّف  ٓ قمبد ملسو هيلع هللا ىلص وذًمؽ سم٤مإليامن اًمت٤مم سم٠مٟمف (2)

 يئ ﴿: ڤ اهلل واًمٜمبقة، ي٘مقل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمٞمزه إٟمام ؾمبح٤مٟمف اهلل سمنم ُمـ سمٜمل آدم، وأن

 مح جح مج حج يث ىث مث جث يت متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 .[001]اًمٙمٝمػ: ﴾جس مخ حخ جخ

 .[82]اإلهاء: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿: ڤ وىم٤مل

 ىَم٤مَل  - َٟمَ٘مَص  َأوْ  وَمَزادَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقُل  َصغمَّ : ىَم٤مَل  وذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ قمبد اهلل

اَلةِ  ذِم  َأِزيدَ  اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمِ٘مٞمَؾ  - ُِمٜمِّل َواًْمَقْهؿُ : إسِْمَراِهٞمؿُ  ٌء؟ اًمّمَّ َم »: وَمَ٘م٤مَل  َرْ  َأَكا إِكَّ

                                           

وم٢مٟمف ىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ "(: 312-00/311ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم اعمجٛمقع ) (1)

جلٛمٞمع اًمٜم٤مس: قمرهبؿ وقمجٛمٝمؿ وُمٚمقيمٝمؿ وزه٤مدهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلؾمالم: أن رؾم٤مًم٦م حمٛمد سمـ قمبد اهلل 

وقمٚمامئٝمؿ وقم٤مُمتٝمؿ وأهن٤م سم٤مىمٞم٦م دائٛم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م9 سمؾ قم٤مُم٦م اًمث٘مٚملم اجلـ واإلٟمس وأٟمف ًمٞمس 

ٕطمد ُمـ اخلالئؼ اخلروج قمـ ُمت٤مسمٕمتف وـم٤مقمتف وُمالزُم٦م ُم٤م ينمقمف ُٕمتف ُمـ اًمديـ. وُم٤م ؾمٜمف هلؿ 

يم٤من إٟمبٞم٤مء اعمت٘مدُمقن ىمبٚمف أطمٞم٤مء ًمقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ  ُمـ ومٕمؾ اعم٠مُمقرات وشمرك اعمحٔمقرات، سمؾ ًمق

 ."ُمت٤مسمٕمتف وُمٓم٤موقمتف

 (.0/23قمغم أُمتف ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ) ملسو هيلع هللا ىلصُم٘متبس ُمـ يمت٤مب طم٘مقق اًمٜمبل  (2)

وُم٘مت٣م هذه اًمِمٝم٤مدة أيْم٤م أٓ "(: 64ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم ذح صمالصم٦م إصقل )ص (3)

قمبد  ملسو هيلع هللا ىلص، طم٘م٤م ذم اًمرسمقسمٞم٦م وشمٍميػ اًمٙمقن، أو طم٘م٤م ذم اًمٕمب٤مدة، سمؾ هق ملسو هيلع هللا ىلصشمٕمت٘مد أن ًمرؾمقل اهلل 

 ."ٓ يٕمبد ورؾمقل ٓ يٙمذب، وٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمسف وٓ ًمٖمػمه ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٜمٗمع أو اًمرض إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل
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َم  َأْكَسى ِمْثُؾُؽمْ  َبَؼٌ  مْ  َكِِسَ  َؾنَِذا َتـَْسْوَن، ـَ ـُ  ُثمَّ  َجافٌِس، َوُهوَ  َشْجَدَتْغِ  َؾْؾَقْسُجْد  َأَحُد

َل  وَّ  .«َشْجَدَتْغِ  َؾَسَجَد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشوَل  ََتَ

ـِ وذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ  : اعمِٜمؼَْمِ  قَمغَم  َيُ٘مقُل  ،ؓ  قُمَٛمرَ  ؾَمِٛمعَ  قَمب٤َّمٍس، اسْم

َم  ُتْطُروِّن، َٓ »: َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َم  َمْرَيَم، اْبنَ  افـََّصاَرى َأْضَرْت  ـَ  َأَكا َؾنِكَّ

 .«َوَرُشوُفهُ  اهللِ، َظْبُد  َؾُؼوُفوا َظْبُدُه،

َٝم٤مَدةَ  َوضَمَٕمَؾ  "(: 24ىم٤مل اهلراش ذم ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م )ص/ ؾُمقلِ  اًمِمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص - ًمِٚمرَّ

ؾَم٤مًَم٦مِ  - ٦مِ  سم٤ِمًمرِّ َٝم٤مَدةِ  َُمْ٘مُروًٟم٤م َواًْمُٕمُبقِديَّ ـْ  سُمدَّ  َٓ  َأٟمَّفُ  إمَِم  ًمإِْلِؿَم٤مَرةِ  سم٤ِمًمتَّْقطِمٞمِد9 هللِ سم٤ِمًمِمَّ  يمؾ   ُِم

٤م شُمٖمٜمل وَماَل  ُِمٜمُْٝماَم، ـِ  إِطْمَداُُهَ ظُْمَرى، قَم ْٕ ََذاِن، ذِم  سَمْٞمٜمَُٝماَم  ىَمَرنَ  َوهِلََذا ا ْٕ اًمتََِّمّٝمِد،  َوذِم  ا

اَم  ؾَم٤مًَم٦مِ  َوْصَٗمِل  سَملْمَ  ًَمفُ  ََجَعَ  َوإِٟمَّ ٦ِم9 اًمرِّ اَُم  َواًْمُٕمُبقِديَّ هَنَّ
 .(0)."اًْمَٕمْبدُ  سمِفِ  ُيقَصُػ  َُم٤م َأقْمغَم  ِٕ

                                           

ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل اهلل: هل٤م ريمٜم٤من ُه٤م ىمقًمٜم٤م: قمبده ورؾمقًمف، وُه٤م "ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان:  (1)

ومٝمق قمبده ورؾمقًمف، وهق أيمٛمؾ اخلٚمؼ ذم ه٤مشملم اًمّمٗمتلم  ملسو هيلع هللا ىلصواًمتٗمريط ذم طم٘مف  يٜمٗمٞم٤من اإلومراط

اًمنميٗمتلم، وُمٕمٜمك اًمٕمبد هٜم٤م: اعمٛمٚمقك اًمٕم٤مسمد، أي: أٟمف سمنم خمٚمقق مم٤م ظمٚمؼ ُمٜمف اًمبنم9 جيري قمٚمٞمف 

اًمٕمبقدي٦م  ملسو هيلع هللا ىلص.  وىمد ورم [001]اًمٙمٝمػ: ﴾مب خب حب جب يئ﴿ُم٤م جيري قمٚمٞمٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٴۇ ۈ ۈ﴿، [25]اًمزُمر: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  طم٘مٝم٤م، وُمدطمف اهلل سمذًمؽ،

 ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [0]اًمٙمٝمػ: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ

. وُمٕمٜمك اًمرؾمقل: اعمبٕمقث إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م سم٤مًمدقمقة إمم اهلل سمِمػما وٟمذيرا. وذم [0]اإلهاء:

وم٢من يمثػما ممـ يدقمل أٟمف ُمـ أُمتف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمِمٝم٤مدة ًمف هب٤مشملم اًمّمٗمتلم: ٟمٗمل ًمإلومراط واًمتٗمريط ذم طم٘مف 

أومرط ذم طم٘مف، وهمال ومٞمف9 طمتك رومٕمف ومقق ُمرشمب٦م اًمٕمبقدي٦م إمم ُمرشمب٦م اًمٕمب٤مدة ًمف ُمـ دون اهلل9 

وم٤مؾمتٖم٤مث سمف ُمـ دون اهلل، وـمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل9 ُمـ ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت وشمٗمري٩م 

د قمغم أراء وإىمقال اًمٙمرسم٤مت. واًمبٕمض أظمر ضمحد رؾم٤مًمتف أو ومرط ذم ُمت٤مسمٕمتف، واقمتٛم

قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗمقزان  ."اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م ضم٤مء سمف9 وشمٕمسػ ذم شم٠مويؾ أظمب٤مره وأطمٙم٤مُمف

 (.30)ص
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 وىمد ٟمٔمؿ أظمقٟم٤م قمٛمر سمـ ُمّمبح هذيـ اًمريمٜملم سم٘مقًمف:

 راؿماااااااٝم٤مديت ريمٜمااااااا٤من ذم ظماااااااػم اًمبِمااااااا

 

 

 قمباااااد رؾماااااقل ومااااا٤مطمٗمٔمـ هاااااذا اخلاااااؼم 

 اًمرازطمل:وىم٤مل  

 راريمٜماااااااا٤م ؿمااااااااٝم٤مديت سمخااااااااػم اًمبِماااااااا

 

 

 قمباااااااد رؾماااااااقل ومااااااا٤مىمتٗمل ًمألصماااااااري 
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م ُمٕمٜمك اًمنمط ذم ٤ميمام أنَّ ًمٚمِمٝم٤مدة إومم ذوـم ٤مإنَّ هلذه اًمِمٝم٤مدة ذوـم ، وشم٘مدَّ

 هذا اًمب٤مب ُم٤م يٖمٜمل قمـ إقم٤مدشمف هٜم٤م.

ًمِمٝم٤مدة )أنَّ حمٛمدا رؾمقل اهلل( ؾمت٦م وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء سم٤مًمتتبع وآؾمت٘مراء 

 .(0)ذوط:

 الَشطرالّول:راالعتقادراجلازمريفرالقلب:

٦م. فواقمت٘م٤مد أن رؾم٤مًمتف طمؼ أرؾمٚم ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمَّبل اجل٤مزم أي: اإليامن  اهلل إمم هذه إُمَّ

 .اًم٘مٚم٥م ذم سم٤مـمٜم٤ًم واقمت٘م٤مده٤م سمرؾم٤مًمتف واقمؽماف

[025:اًمٜمس٤مء] ﴾ڇ ڇ ڇچ چ چ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل
(1). 

                                           

وفم٤مهر يمالُمٝمؿ أن هذه اًمنموط شمٕمتؼم سمٕمد ُمراقم٤مة ذوط )ٓ إًمف إٓ اهلل(، وأٟمف ٓ شمتؿ ؿمٝم٤مدة  (1)

 أطمد سم٠من حمٛمدا رؾمقل اهلل إٓ هبذه اًمنموط، وهل ُمتٗم٤موشم٦م.

وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يرى أن ذوط هذه اًمِمٝم٤مدة هل ٟمٗمس ذوط اًمِمٝم٤مدة إومم، ي٘مقل احل٤مومظ 

واإليامن سمف هق ذط ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوشم٘مدم أن ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل اهلل "(: 1/511احلٙمٛمل )

 ."اإليامن سم٤مهلل، وُم٤م يم٤من ُمـ ذط ذم اًمِمٝم٤مدة إومم ومٝمق ذط ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

ومنموط اًمِمٝم٤مدة إومم هل ذوط ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، "(: 03)ص وىم٤مل أيْم٤م ذم أقمالم اًمسٜم٦م اعمٜمِمقرة

 ."يمام أهن٤م هل ذوط ذم إومم

 =وأُم٤م اإليامن سم٤مًمرؾمقل ومٝمق اعمٝمؿ إذ ٓ يتؿ "(: 6/527ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)
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 ِذلك:رالَّشطرالثان:رالنطق

يمقن حمٛمد رؾمقٓ سم٤مًمٚمس٤من  فم٤مهرً أي: أن يتٙمٚمؿ ويٜمٓمؼ هبذه اًمِمٝم٤مدة، ومٞمٕمؽمف 

 إمم إُم٦م َجٞمٕم٤م سمٚمس٤مٟمف.

 َوُُمٕم٤مذٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ » :ؓ  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ وُمسٚمؿ اًمبخ٤مري صحٞمح وذم

طْمِؾ، قَمغَم  َرِديُٗمفُ   َوؾَمْٕمَدْيَؽ، اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ : ىَم٤مَل  ،«َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َيا»: ىَم٤مَل  اًمرَّ

 َيْشَفدُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما»: ىَم٤مَل  صَماَلصًم٤م، َوؾَمْٕمَدْيَؽ  اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ : ىَم٤مَل  ،«ُمَعاذُ  َيا»: ىَم٤مَل 

َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َأنْ  ًدا َوَأنَّ  اهللُ  إِ َّٓ  َؿْؾبِِه، ِمنْ  ِصْدًؿا اهللِ، َرُشوُل  حُمَؿَّ َمهُ  إِ  ،«افـَّارِ  َظَذ  اهللُ َحرَّ

وا؟ اًمٜم٤َّمَس  سمِفِ  ُأظْمؼِمُ  َأوَمالَ : اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م ىَم٤مَل   هِب٤َم َوَأظْمؼَمَ  «َيتَّؽُِؾوا إًِذا»: ىَم٤مَل  وَمَٞمْسَتْبنِمُ

 .(0)«شَم٠َمصّماًم  َُمْقشمِفِ  قِمٜمْدَ  ُُمَٕم٤مذٌ 

 .(2)لهريفرالعملرالَّشطرالّثالث:رادتاِعة

اًمب٤مـمؾ، أُمرا  ُمـ قمٜمف هنك ُم٤م ويؽمك احلؼ، ُمـ سمف ضم٤مء سمام يٕمٛمؾ واعمراد سمف أن

 .(2)وإومٕم٤مل إىمقال َجٞمع ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل وهنٞم٤م، وَتٚمٞمال وَتريام، ومٞمتبع

=
     

__________________________________________________ 

بح٤مٟمف9 اإليامن سم٤مهلل سمدون اإليامن سمف، وٓ َتّمؾ اًمٜمج٤مة واًمسٕم٤مدة سمدوٟمف إذ هق اًمٓمريؼ إمم اهلل ؾم

 ."أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمبده ورؾمقًمف "وهلذا يم٤من ريمٜم٤م اإلؾمالم: 

وم٠مول ُم٤م جي٥م قمغم "(: 83ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم صمالصم٦م إصقل )ص (1)

اإلٟمس٤من أن يٕمٚمؿ سم٘مٚمبف قمٚمؿ ي٘ملم، ويٜمٓمؼ وم٠مول ُم٤م جي٥م قمغم اإلٟمس٤من أن يٕمٚمؿ سم٘مٚمبف قمٚمؿ ي٘ملم، 

 ."ويٜمٓمؼ

 وهذا ُمـ يمامل اإليامن سمف، وإٓ ومٝمق ٟم٤مىمص. (2)

 وٓ شمتح٘مؼ اعمت٤مسمٕم٦م إٓ سمٛمقاوم٘م٦م اًمٕمب٤مدة ًمٚمنمع ذم ؾمت٦م أؿمٞم٤مء: (3)

 ( ُمٙم٤مهن٤م.5( زُم٤مهن٤م، 4( يمٞمٗمٞمتٝم٤م، 3( ىمدره٤م، 2( ضمٜمسٝم٤م، 1ؾمببٝم٤م،  (0

 = وىمد ٟمٔمؿ هذه إُمقر ؿمٞمخٜم٤م ومتح سمـ قمبد احل٤مومظ اًم٘مدد سم٘مقًمف:
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 .[20:قمٛمران آل] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱگ ﴿: ؾمبح٤مٟمف وىم٤مل

 .[45:اًمٜمقر]

 ـم وصؾ وا»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل ىم٤مل: ىم٤مل احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمبخ٤مرّي  وروى

 .«ُأصِع  رأيتؿوّن

 يقم راطمٚمتِف قمغم يرُمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل رأي٧م: ىم٤مل قمبد اهلل سمـ ضم٤مسمر قمـ ُمسٚمؿٌ  وروى

 .«هذه َحِجتي بعد أُحج   ٓ فعِع  أدري ٓ ؾنّن مـاشَؽؽم؛ فتلخذوا»: وي٘مقل اًمٜمحر،

 .تصديقرأخبارهالَشطرالّراِ :ر

 اعم٤موٞم٦م اًمٖمٞمقب ُمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل سمف أظمؼم ُم٤م سمٙمؾ اجل٤مزم (0)أي: اًمتّمديؼ

 قمـ سمف أظمؼم وُم٤م اًمس٤مسم٘م٦م، إُمؿ قمـ سمف أظمؼم ُم٤م يمؾ سمّمح٦م وآقمت٘م٤مد واعمست٘مبٚم٦م،

 .شمٕم٤ممم اهلل ُِمـ َوطْمٌل  سمف ضم٤مء ُم٤م ٕن اعمست٘مبؾ9 ذم اًمٖمٞم٥م أُمقر

=
     

__________________________________________________ 

 قمباااااا٤مدة قمااااااغم اًمٜمّمااااااقص وىمااااااػ

 

 ذم ؾماااااات٦م ُمااااااـ اجلٝماااااا٤مت وماااااا٤مىمػ 

 يمٞمٗمٞمااااااااا٦م واًم٘مااااااااادر واًمزُمااااااااا٤من 

 

 وؾمااااااااب٥م واجلااااااااٜمس واعمٙماااااااا٤من 

 

 

هق شمّمديؼ  ملسو هيلع هللا ىلصواإليامن سمف "(: 1/2ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ) (1)

ٟمبقشمف، ورؾم٤مًم٦م اهلل ًمف، وشمّمدي٘مف ذم َجٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف، وُم٤م ىم٤مًمف، وُمٓم٤مسم٘م٦م شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م سمذًمؽ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصؿمٝم٤مدة اًمٚمس٤من سم٠مٟمف رؾمقل اهلل 

وم٢مذا اضمتٛمع اًمتّمديؼ سمف سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة سمذًمؽ سم٤مًمٚمس٤من شمؿ اإليامن سمف واًمتّمديؼ ًمف يمام 

: )أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ¶سمـ قمٛمر ورد ذم هذا احلدي٨م ٟمٗمسف ُمـ رواي٦م قمبد اهلل 

يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل( وىمد زاده ووقطم٤م ذم طمدي٨م ضمؼميؾ إذ ىم٤مل 

)أن شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل( وذيمر  ملسو هيلع هللا ىلصأظمؼمين قمـ اإلؾمالم وم٘م٤مل اًمٜمبل 

 = وُمالئٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف( احلدي٨م.  أريم٤من اإلؾمالم صمؿ ؾم٠مًمف قمـ اإليامن وم٘م٤مل: )أن شم١مُمـ سم٤مهلل
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ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل

 .[3-0:اًمٜمجؿ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڳگ ﴿: ؿم٠مٟمف ضمؾ وىم٤مل

 .[38:هقد] ﴾ہ ہ ھ ہہ ڻ ۀۀ

ام س: راخلأ نرأأشد ررحمّبت هرالَّشط  روالنّاس ررحمّبةرم  ر.النّفس 

أؿمد وأقمٔمؿ ُمـ حمب٦َّم ٟمٗمسف وُم٤مًمف  ملسو هيلع هللا ىلصأي: أن حي٥م اًمِمخص اعمسٚمؿ اًمٜمبّل 

 ووًمده وواًمده، واًمٜم٤مس أَجٕملم.

 حتى أحدـم يممن ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل ىم٤مل: ىم٤مل ؓ أٟمس  قمـ ذم اًمّمحٞمحلم

 .«أمجعغ وافـاس ووَفده، وافِده، من إفقه أحب أـون

 سمٞمد آظمذٌ  وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل هِم٤مم، سمـ قمبد اهلل قمـ اًمبخ٤مري وروى

ٟم٧َم  اهلل، رؾمقل ي٤م: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمرَ   ُمـ إٓ رء يمؾ ُمـ إزمَّ  أطم٥م َٕ

=
     

__________________________________________________ 

وم٘مد ىمرر أن اإليامن سمف حمت٤مج إمم اًمٕم٘مد سم٤مجلٜم٤من واإلؾمالم سمف ُمْمٓمر إمم اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚمس٤من، وهذه 

احل٤مًم٦م اعمحٛمقدة اًمت٤مُم٦م، وأُم٤م احل٤مل اعمذُمقُم٦م وم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مًمٚمس٤من دون شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م، وهذا هق 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿اًمٜمٗم٤مق، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

أي: يم٤مذسمقن ذم ىمقهلؿ ذًمؽ قمـ اقمت٘م٤مدهؿ [0]اعمٜم٤موم٘مقن: ﴾ڻ ڻ ں ں

وشمّمدي٘مٝمؿ، وهؿ ٓ يٕمت٘مدوٟمف ومٚمام مل شمّمدق ذًمؽ وامئرهؿ مل يٜمٗمٕمٝمؿ أن ي٘مقًمقا سم٠مًمسٜمتٝمؿ ُم٤م 

ًمٞمس ذم ىمٚمقهبؿ، ومخرضمقا قمـ اؾمؿ اإليامن ومل يٙمـ هلؿ ذم أظمرة طمٙمٛمف إذ مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ إيامن، 

ؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، وسم٘مل قمٚمٞمٝمؿ طمٙمؿ اإلؾمالم سم٢مفمٝم٤مر ؿمٝم٤مدة وحل٘مقا سم٤مًمٙم٤مومريـ ذم اًمدرك إ

اًمٚمس٤من ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕئٛم٦م وطمٙم٤مم اعمسٚمٛملم اًمذيـ أطمٙم٤مُمٝمؿ قمغم اًمٔمقاهر سمام 

أفمٝمروه ُمـ قمالُم٦م اإلؾمالم، إذ مل جيٕمؾ ًمٚمبنم ؾمبٞمؾ إمم اًمنائر وٓ أُمروا سم٤مًمبح٨م قمٜمٝم٤م، سمؾ 

 ."وىم٤مل )هال ؿم٘م٘م٧م قمـ ىمٚمبف؟( قمـ اًمتحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وذم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصهنك اًمٜمبل 
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 أـون حتى بقده، كػِس وافذي» إيامٟمؽ، يٙمُٛمُؾ  ٓ أي «ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل وم٘م٤مل ٟمٗمز،

ٟم٧م واهلل أن وم٢مٟمف: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل ،«كػسك من إفقك أحب  ٟمٗمز، ُمـ إزمَّ  أطم٥ّم  َٕ

 .«ظؿر يا» إيامُٟمؽ يمَٛمؾ «أن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل وم٘م٤مل

 (1)أحدركلرقولرعذرقولهرتقديمرالَّشطرالّسادس:

 .اًمٜم٤مس َجٞمع أىمقال قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبل ىمقل شم٘مديؿأي: 

ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳڱ ک ک گ گ گ گ ڳڳک ک ﴿: ؾمبح٤مٟمف ىم٤مل

 .[0:احلجرات] ﴾ں

 9[0:احلجرات] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ﴿: ىمقًمف: قمب٤مس سمـ قمبداهلل ىم٤مل

 .(1)"واًمسٜم٦َّم اًمٙمت٤مِب  ظمالَف  شم٘مقًمقا ٓ: أي"

                                           

طمرم اًمت٘مدم سملم يديف سم٤مًمٙمالم طمتك ي٠مذن، "(: 312ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمّم٤مرم اعمسٚمقل )ص (1)

وطمرم رومع اًمّمقت ومقق صقشمف، وأن جيٝمر ًمف سم٤مًمٙمالم يمام جيٝمر اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ، وأظمؼم أن ذًمؽ 

حيبط إٓ سمف، وأظمؼم أن ؾمب٥م طمبقط اًمٕمٛمؾ، ومٝمذا يدل قمغم أٟمف ىمد ي٘متِض اًمٙمٗمر9 ٕن اًمٕمٛمؾ ٓ 

اًمذيـ يٖمْمقن أصقاهتؿ قمٜمده هؿ اًمذيـ اُمتحٜم٧م ىمٚمقهبؿ ًمٚمت٘مقى، وأن اهلل يٖمٗمر هلؿ ويرمحٝمؿ، 

وأظمؼم أن اًمذيـ يٜم٤مدوٟمف وهق ذم ُمٜمزًمف ٓ يٕم٘مٚمقن، ًمٙمقهنؿ رومٕمقا أصقاهتؿ قمٚمٞمف، وًمٙمقهنؿ مل 

 ."يّمؼموا طمتك خيرج، وًمٙمـ أزقمجقه إمم اخلروج

 (.13/241)شمٗمسػم اًمٓمؼمي  (2)
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 وىمد ٟمٔمؿ هذه اًمنّموط يمٚمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م ومتح اًم٘مدد، وم٘م٤مل:

 ذوط ُمااااـ ؿمااااٝمد أن أمحاااادا

 

 رؾماااااقل ريبِّ ؾمااااات٦َّم ومٚمتٕماااااددا 

 أوهلاااا٤م اقمت٘ماااا٤مد ىمٚماااا٥م ضماااا٤مزم 

 

 واًمثااا٤مين ٟمٓماااؼ ُماااـ ًمسااا٤من ؾمااا٤ممل 

 حمبَّااا٦م أؿماااد ُماااـ طمااا٥مِّ اًمقًماااد 

 

 واًمااٜمَّٗمس صاادق يمااؾ ُماا٤م قمٜمااف ورد 

 ُماااـ صم٤مسمااا٧م واشمبٕماااف ذم إقماااامل 

 

م قماااغم إىماااقال   (0)وىمقًماااف ىمااادِّ

  

 

 

 

                                           

 وممـ ٟمٔمؿ هذه اًمنموط اًمٕمالُم٦م زيد اعمدظمكم، وم٘م٤مل: (1)

 روط ؾماااااات٦م ىمااااااد قمٚمٛماااااا٧ماوسمِماااااا

 

 رح طم٘مااا٤م ومٝمٛمااا٧ماوُماااـ ٟمّماااقص اًمِمااا 

 أوهلاااااا٤م اقمااااااؽماف وم٤مقمت٘ماااااا٤مد سم٤مـمٜماااااا٤م 

 

 رقمف اهلاااااا٤مدي ي٘مٞمٜماااااا٤م سمٞمٜماااااا٤ماسمِماااااا 

 واًمثااااا٤مين ٟمٓماااااؼ سم٤مًمٚمسااااا٤من واواااااح 

 

 هبااااا٤م سحيااااا٤م وم٤مٟمٓم٘مقهااااا٤م شمٗمٚمحاااااقا 

 واًمث٤مًمااااااا٨م اإلطمسااااااا٤من ذم اعمت٤مسمٕمااااااا٦م 

 

 إُماااااار واًمٜمٝماااااال سمااااااال مم٤مٟمٕماااااا٦مذم  

 واًمراسماااااع اًمتّماااااديؼ وماااااٞمام أظماااااؼما 

 

 أؾمااااااقشمٜم٤م اعمختاااااا٤مر ؾمااااااٞمد اًمااااااقرى 

 رقمٞم٦ماواخلاااااااا٤مُمس اعمحباااااااا٦م اًمِماااااااا 

 

 دًمٞمٚمٝمااااااااا٤م ذم اًمساااااااااٜمـ اعمرويااااااااا٦م 

 أىمقاًمااااااف ىماااااادم يمااااااذاك وم٤مقمتّمااااااؿ 

 

 سم٤مًمسااااٜم٦م اًمٖمااااراء ؾماااابٞمؾ ُمااااـ ومٝمااااؿ 

 رط إظمااااػم وماااا٤مقمٚمٛمـاوذا هااااق اًمِماااا 

 

 واعمٕمٜمااااك طم٘مااااؼ ياااا٤م ورياااا٨م اعماااا١ممتـ 

 (.08اًمقصقل إمم إيْم٤مح صمالصم٦م إصقل ًمٚمِمٞمخ زيد اعمدظمكم )صـمريؼ  
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 اٟم٘مسؿ اًمٜم٤مس ذم هذه اًمِمٝم٤مدة إمم أىمس٤مم:

 أو شمٙمذيب٤م وشمٗمّمٞمال، َجٚم٦م ويٜمٙمره٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد سمرؾم٤مًم٦م ي١مُمـ ٓىمسؿ  إول:

 .اعمنميملم يمح٤مل قمٜم٤مدا،

 إهن٤م: وي٘مقل قمٛمقُمٝم٤م، يٜمٙمر ًمٙمـ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد اًمٜمَّبلِّ  سمرؾم٤مًم٦م ي١مُمـ ىمسؿ افثاّن:

 .اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ ـمقائػ يمح٤مل سم٤مًمٕمرب، ظم٤مص٦م

 ًمٙمٜمٝمؿ ًمإلؾمالم، ويٜمتسبقن اهلل، رؾمقل حمٛمدا أن يِمٝمدون ىمسؿ افثافث:

 ُمـ أقمٔمؿ سمٕمْمٝم٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت، ُمـ وُمراشم٥م سم٠مٟمقاع اًمِمٝم٤مدة هذه طم٘مٞم٘م٦م ظم٤مًمٗمقا

 سمٕمض، ومٛمٜمٝمؿ:

 ضم٤مء طمتك إٟمبٞم٤مء، ذم يٜمت٘مؾ أزًمٞم٤م ٟمقرا وضمٕمٚمف ،ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمف اًمٖمٚمق ذم ُمـ سم٤مًمغ (0

 .اًمّمقومٞم٦م همالة وأيْم٤م واًمب٤مـمٜمٞم٦م، اًمِمٞمٕم٦م اًمٖمالة ، وهذا ىمقلملسو هيلع هللا ىلص

 وطمدة أهؾ ىمقل ، وهذاسم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ومٞمف اهلل يتجغم ُمٔمٝمر أٟمف يزقمؿ ُمـ (1

 .اًمقضمقد

 ملسو هيلع هللا ىلص ًمف سف سم٠منوأذيمف سم٤مهلل ذم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦َّم،  أيْم٤م، ومٞمف همالُمـ  (2

 ذًمؽ وٟمحق ىمؼمه، إمم واًمّمالة واخلِمقع، اًمدقم٤مء،: ُمثؾ اًمٕمب٤مدة، ُمـ أٟمقاقم٤م

 ، وهؿ اًمّمقومٞم٦َّم اًم٘مبقريقن.ڤ اهلل طمؼ ظم٤مًمص ُمـ هق مم٤م
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 اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ أٟمف وزقمٛمقاوأذيمف سم٤مهلل ذم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦َّم،  ،ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمف ُمـ همال (3

 يِم٤مهده أٟمف زقمؿ أن سمٕمْمٝمؿ وصؾ سمؾ قمٚمٞمف، هؿ وُم٤م أطمقاهلؿ ويٕمٚمؿ

 وهؿ ـمقائػ ُمـ اًمّّمقومٞم٦َّم احلٛم٘مك. .ُمٜم٤مُم٤م ٓ ي٘مٔم٦م سمف وجيتٛمع

 يٜمٙمرون وم٠مظمذوا اًمّمحٞمح٦م، وؾمٜمتف ،ملسو هيلع هللا ىلص اعمّمٓمٗمك اًمٜمبل طمؼ ذم ضمٗم٤مُمـ  (4

. وهؿ ي٘مبٚمٝم٤م ٓ اًمٕم٘مؾ أن سمدقمقى شم٤مرة ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل أطم٤مدي٨م ُمـ ـم٤مئٗم٦م

 .(0)وهؿ والل ُمْمٚمقن اعمتٙمٚمٛمقن.

 

 

 

  

                                           

هذه أهؿ إىمس٤مم اعمخ٤مًمٗملم هلذه اًمِمٝم٤مدة، وُمـ أراد شمقوٞمح ذًمؽ ومٚمػمضمع إمم يمت٤مب اًمٕمالُم٦م  (1)

ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمسٕمقدي٦م قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل آل اًمِمٞمخ اعمسٛمك طم٘مٞم٘م٦م ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل 

 رب اًمٕم٤معملم. (. واحلٛمد هلل013-81)ص ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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‘

 زائدة طم٘مقىم٤م واجلقارح واًمٚمس٤من اًم٘مٚم٥م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمبٞمٜم٤م أوضم٥م ▐ اهلل نإ

 ومٛمـ شمٚمؽ احل٘مقق: سمٜمبقشمف اًمتّمديؼ جمرد قمغم

ۅ ۉ ﴿وضمقب شمٕمزيره وشمٕمٔمٞمٛمف وشمقىمػمه، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  إول:

 .[8]اًمٗمتح: ﴾ۉ ې ې 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿اًمّمالة قمٚمٞمف واًمتسٚمٞمؿ، سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  افثاّن:

 .[45]إطمزاب: ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃڃ

 وأدب، سم٤مطمؽمام خي٤مـم٥م سمؾ اًمٜم٤مس، ؾم٤مئر خي٤مـم٥م يمام خي٤مـم٥م أٓ افثافث:

 ي٘مقل ذًمؽ، وٟمحق اهلل، قمبد سمـ حمٛمد أو حمٛمد،: ي٘م٤مل ، وٓملسو هيلع هللا ىلص اهلل ي٤م رؾمقل: ومٞم٘م٤مل

[52]اًمٜمقر: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل
(1). 

                                           

 (.311اٟمٔمر اًمّم٤مرم اعمسٚمقل )ص (1)

وإذا يم٤من ذم سم٤مب "(: 0/186ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ) (2)

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمرق سملم خم٤مـمبتف وسملم اإلظمب٤مر قمٜمف، وم٢مذا ظم٤مـمبٜم٤مه يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمب٤مرة قمـ اًمٜمبل 

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ٟمت٠مدب سمآداب اهلل شمٕم٤ممم، طمٞم٨م ىم٤مل 

ومال ٟم٘مقل: ي٤م حمٛمد، ي٤م أمحد، يمام يدقمق سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤م سمؾ ٟم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل، ي٤م ٟمبل  ،[52]اًمٜمقر:

 اهلل.

 ۇ ۇ ڭ﴿ظم٤مـم٥م إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم سم٠مؾمامئٝمؿ وم٘م٤مل  ▐واهلل 

 = ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿، [24]اًمب٘مرة: ﴾ۆ ۆ
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 يقىمك أن جي٥م وأٟمف سم٤مًمٓمٕم٤مم، واجل٤مئع سم٤معم٤مء اًمٕمٓمِم٤من ي١مصمره أن جي٥م أٟمفافرابع: 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿: ▐ ىم٤مل يمام وإُمقال سم٤مٕٟمٗمس

 .[011]اًمتقسم٦م: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 سمـ اهلل عم٤م ورد ذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ قمبد 9ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م اهلل ؾم١مالاخلامس: 

 مـزفة ؾنهنا افوشقؾة، يل اهلل شؾوا ثم»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمبل  ¶ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو

 يل شلل ؾؿن هو، أكا أـون أن وأرجو اهلل، ظباد من فعبد إٓ تـبغي ٓ اجلـة ف

 .«افشػاظة فه حؾت افوشقؾة

=
     

__________________________________________________ 

 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، [01-00]ـمف: ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى﴿، [37]هقد:

 ڳ ڳ گ گ﴿، [0]اًمتحريؿ: ﴾ٻ ٱ﴿ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعم٤م ظم٤مـمبف   ،[44]آل قمٛمران:

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿،  [30]اعم٤مئدة: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

، ومٜمحـ أطمؼ أن ٟمت٠مدب ذم [0]اعمدصمر: ﴾ھ ھ﴿، [0]اعمزُمؾ: ﴾ٻ ٱ﴿، [56]اعم٤مئدة:

 دقم٤مئف وظمٓم٤مسمف.

وأُم٤م إذا يم٤من ذم ُم٘م٤مم اإلظمب٤مر قمٜمف ىمٚمٜم٤م: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل، 

 ملسو هيلع هللا ىلصوىمٚمٜم٤م: حمٛمد رؾمقل اهلل وظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم، ومٜمخؼم قمٜمف سم٤مؾمٛمف يمام أظمؼم اهلل ؾمبح٤مٟمف عم٤م أظمؼم قمٜمف 

، وىم٤مل:  [31]إطمزاب: ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿

، وىم٤مل:  [18]اًمٗمتح: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿

 ڀ ڀ ڀ﴿، وىم٤مل: [033]آل قمٛمران: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[1]حمٛمد: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

وم٤مًمٗمرق سملم ُم٘م٤مم اعمخ٤مـمب٦م وُم٘م٤مم اإلظمب٤مر ومرق صم٤مسم٧م سم٤مًمنمع واًمٕم٘مؾ، وسمف ئمٝمر اًمٗمرق سملم ُم٤م 

يدقمك اهلل سمف ُمـ إؾمامء احلسٜمك، وسملم ُم٤م خيؼم سمف قمٜمف وضمؾ مم٤م هق طمؼ صم٤مسم٧م، إلصمب٤مت ُم٤م 

ُمـ اًمٕمٞمقب واًمٜم٘م٤مئص، وم٢مٟمف اعمٚمؽ  ڤيستح٘مف ؾمبح٤مٟمف ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل، وٟمٗمل ُم٤م شمٜمزه قمٜمف 

 ."قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقا يمبػما ▐سالم، اًم٘مدوس اًم
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 ُمثؾ ًمف متٞمٞمزا سمٕمْم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس سمف يٕم٤مُمؾ أن ُمب٤مح هق سمام قمدم إيذائف افسادس:

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ﴿: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل سمٕمده ُمـ أزواضمف ٟمٙم٤مح

 .[42]إطمزاب: ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

ابع:   يَم٤منَ : ىَم٤مَل  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم قمدم ؾم٥مِّ أصح٤مسمف، عم٤مافسَّ

ـِ  ظَم٤مًمِدِ  سَملْمَ  ـِ  قَمْبدِ  َوسَملْمَ  اًْمَقًمِٞمِد، سْم مْحَ ـِ  اًمرَّ ٌء، قَمْقٍف  سْم  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ظَم٤مًمٌِد، وَمَسبَّفُ  َرْ

مْ  َؾنِنَّ  َأْصَحاِب، ِمنْ  َأَحًدا َتُسب وا َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ـُ  َما َذَهًبا، ُأُحدٍ  ِمْثَل  َأْكَػَق  َفوْ  َأَحَد

َٓ  َأَحِدِهْم، ُمدَّ  َأْدَركَ   .«َكِصقَػهُ  َو

إرىمؿ ىم٤مل: ىم٤مل  سمـ زيد قمـ ُمسٚمؿ ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صمب٧م اطمؽمام آل سمٞمتف، عم٤م افثامن:

مُ  َبْقتِي َوَأْهُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمَّبل  ـُ ُر ـِ مُ  َبْقتِي، َأْهلِ  ِف  اهللَ  ُأَذ ـُ ُر ـِ  َبْقتِي، َأْهلِ  ِف  اهللَ  ُأَذ

مُ  ـُ ُر ـِ  .«َبْقتِي َأْهلِ  ِف  اهللَ ُأَذ

وم٤مع قمـ قمروف وىمتؾ ؿم٤ممتف، عم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قَم٤مِئَِم٦مَ  افتَّاشع:  ،▲ اًمدِّ

 َيا»: اعمِٜمؼَْمِ  قَمغَم  َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل : ذم ىمّم٦م اإلومؽ: ىَم٤مًَم٧ْم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  َزْوِج 

 َظؾِْؿُت  َما َؾَو اهللِ َبْقتِي، َأْهلِ  ِف  َأَذاهُ  َبَؾَغـِي َؿْد  َرُجلٍ  ِمنْ  َيْعِذُرِّن  َمنْ  ادُْسؾِِؿغَ  َمْعَؼَ 

َّٓ  َأْهِع  َظَذ  ا، إِ ُروا َوَفَؼْد  َخْرً ـَ َّٓ  َظَؾْقهِ  َظؾِْؿُت  َما َرُجاًل  َذ ا، إِ انَ  َوَما َخْرً  َيْدُخُل  ـَ

َّٓ  َأْهِع  َظَذ  ـُ  ؾَمْٕمدُ  وَمَ٘م٤ممَ  «َمِعي إِ  َأقْمِذُركَ  َأَٟم٤م اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  إَْٟمَّم٤مِرّي، ُُمَٕم٤مذٍ  سْم

ـَ  يَم٤منَ  إِنْ  ُِمٜمُْف، سْم٧ُم  إَْوسِ  ُِم ـْ  يَم٤منَ  َوإِنْ  قُمٜمَُ٘مُف، رَضَ ـَ  إِظْمَقاٟمِٜم٤َم ُِم  َأَُمْرشَمٜم٤َم اخلَْزَرِج  ُِم

 .شُْمَركَ أَ  وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم



 65 

ـْ  افعاَش: ـِ  اهللِ قَمْبدِ  شمبٚمٞمغ اًمديـ قمٜمف، عم٤م رواه اًمبخ٤مري وهمػمه قَم  َأنَّ  قَمْٛمٍرو، سْم

ـِي َبِؾُغوا»: ىَم٤مَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلَّ  ائِقَل  َبـِي َظنْ  َوَحِدُثوا آَيًة، َوَفوْ  َظ  َوَمنْ  َحَرَج، َوَٓ  إَِْسَ

َذَب  أْ  ُمَتَعِؿًدا، َظَعَّ  ـَ  .(0)«افـَّارِ  ِمنَ  َمْؼَعَدهُ  َؾْؾَقَتَبوَّ

ل  شمؿ ُم٤م أردٟم٤م يمت٤مسمتف، وومٞمف يمٗم٤مي٦م عمـ ًمف هداي٦م، ويم٤من اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م ؿمٝمر رسمٞمع إوَّ

 واحلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم. اه0331ؾمٜم٦م 

 

 أبو مشؽور اإلَساؾقع :يمتبف

ومايل  ظبد افشؽور بن ظع بن ظبد اهلل افصَّ

 

 

 

 

 

 

                                           

وم٤معمرصدون ًمٚمٕمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ًمألُم٦م طمٗمظ "(: 17/076ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

قمٚمؿ اًمديـ وشمبٚمٞمٖمف9 وم٢مذا مل يبٚمٖمقهؿ قمٚمؿ اًمديـ أو وٞمٕمقا طمٗمٔمف يم٤من ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ 

 ."ًمٚمٛمسٚمٛملم
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مـة  3....................................................................... الـمـقـدِّ

ل    4........................................................... اد َكلَّف عَذ  َواجب   أوَّ

 6............................................................. (الل  هُإلَاُِإلَهُلَا) َمعنى

 88 .............................................................. التَّوحود كلمة أسامء

 02 .......................................................... (الل  هُإلاُِإلَهُلَا) َأرَكان  

وط   اُإلَهُلَا)رُش    03 ......................................................... (الل  هُإل َّ

ط   ل الَّشَّ  05 .......................................................... .الِعلم  : األَوَّ

. ط  الثَّاِِن: الَوِقني   07 .......................................................... الَّشَّ

. : اإِلخالص  ط  الثَّالِث   09 .................................................... الَّشَّ

. دق  ابِع: الصِّ ط  الرَّ  38 ........................................................ الَّشَّ

: االىِقواد. ط  اخلَاِمس   33 ...................................................... الَّشَّ

: الَقب ول. اِدس  ط  السَّ  35 ...................................................... الَّشَّ

: ادحبَّة. ابِع  ط  السَّ  38 ......................................................... الَّشَّ

 42 .................................................. بالَّشوط ادتعلقة ادسائل بعض

 40 ......................................................... (الل  هُإلاُإلهُلا) فضائل
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 46 .......................................................................... :تنبوه

 47 ............................................................... التَّوحود كلمة آثار

 50 ......................................... (الل  هُإلاُإلهُلا)بـ ادَتَعّلَقة ادََساِئل َبعض  

 50 ...................................... اهلل؟ إال إله ال قال عمن يكف متى: األوىل

 50 .................... عنه؟ يكّف  احلرب حالة يف اهلل إال إله ال: قال من هل: الثاىوة

ًدا أنَّ  َشَهادةِ  َمعنَى ول   حممَّ  56 ................................................. اهللِ  َرس 

 58 ......................................................... :الشهادة هذه ومقتىض

 62 .............................................. (اهلل رسول حممدا أنَّ ) شهادة أركان

وط   دا أنَّ ) َشهاَدةِ  ُش    64 ............................................. (اهلل رسول   حممَّ

ل الَّشط  65 ....................................... :القلب يف اجلازم االعتقاد: األوَّ

ط  66 .................................................... :بذلك النطق: الثاِن الَّشَّ

ط  66 ............................................ .العمل يف له ادتابعة: الثَّالث الَّشَّ

ابع الَّشط  67 ................................................. .أخباره تصديق: الرَّ

ط    68 ............................. .والنَّاسِ  النَّفسِ  حمبَّة ِمن َأشد   حمبَّت ه: اخلَاِمس الَّشَّ

ط ادس الَّشَّ  69 ................................. أحد كل قول عذ قوله تقديم: السَّ

َهاَدةِ  هلَذهِ  اد َخالِفنيَ  َأقَسام    72 ..................................................... الشَّ

وِق  َبعض   ق  تِه َعَذ  ‘النَّبّي  ح   73 ..................................................... أمَّ

 77 .................................................................الـمـحـتـويـات

 


